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Посветихме първия брой на „Свет“ за тази 
година на единството в Църквата. А в този 
брой ще стане дума за разделението и отпа-
дането – на хора от Църквата и на силите на 
хората в църквата. Само че преди въпроса за 
отпадането или разминаването с Църквата, е 
въпросът какво значи да бъдеш в нея. 

Преди години приятел, богослов, чул едно 
дете да казва, че църквата започва в 9.00; и 
внезапно осъзнал, че детето е изказало вярно 
богословско твърдение. Че наистина е така: 
в храма влизат различни хора, всеки със свои-
те представи, чувства, мисли и култура, с по-
някога несъвместими житейски убеждения и 
мироглед. Влизат, за да се съберат „в девет“ 
около предстоятеля си за литургия, да прекра-
чат заедно този свят и времето, и да станат 
Църква. Защото Църквата се случва в литур-
гията. Тя е живо, вечно пространство, в кое-
то се намираме не по списък, не по история и 
традиция, а по дух и по благодат. За отделния 
човек наистина църквата „започва“, когато 
влезе в нея; но не в сградата или в списъчния 

Уморените християни 
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състав. А всеки път, когато застане пред Ча-
шата заедно с другите, и събрани всички пред 
лицето на Единия Бог се обърнат към Него „с 
едни уста и с едно сърце“. Така ставаме Църк-
ва. А колко време ще останем зависи от всеки 
лично – от това, дали ще продължи душата му 
тази връзка, или ще излезе, за да се завърти в 
себе си да търси там отделната „истина“ за 
света и за другите. 

Църквата не се крои по размера на нашите 
частни истини, а усилията да я придърпваме 
към себе си са обречени и уморяват. Дякон Ан-
дрей Кураев пише в един от текстовете по-
нататък в броя: „Християните са се уморили 
да бъдат християни – ето защо светлината 
отслабва“. Умората замъглява погледа и от-
слабва реакциите. Затова и понякога изглеж-
да, че Църквата губи битки на разни светски 
полета – в нелепи боричкания вътре в общ-
ността, в спорове с обществото, в полити-
чески противопоставяния. Но всъщност на 
тези фронтове не се сражава Църквата. Сра-
жават се същите тези уморени християни, 
които искат да ги мислят за църква, защото 
са се записали; но нямат сили да бъдат Църк-
ва, и се въртят в себе си.
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Защо 
историята 
има край?

Дякон Андрей Кураев
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Християните са се уморили да бъдат християни – ето защо 
светлината отслабва. Християните са пожелали да бъдат и 
нещо друго; приискало им се е да изпробват позабравената ези-
ческа духовна „екзотика”, и затова тъмнината отново се раз-
стила над цялата земя „от шестия до деветия час”. „Защото 
ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото уче-
ние, но, водени от своите похоти, ще си насъберат учители да 
им гъделичкат слуха; те ще отвърнат слуха си от истината и 
към басни ще се обърнат” (2 Тим. 4:3-4).

Християнството е едва ли не единственият мироглед в све-
та, който е убеден в неизбежността на собственото си ис-
торическо поражение. Християнството е провъзгласило една 
от най-мрачните есхатологии – то предупреждава, че в края на 
краищата ще бъде дадено на силите на злото „да водят война 
със светиите и да ги победят” (Откр. 13:7). Евангелието обе-
щава, че портите адови няма да надделеят над Църквата; че 
Църквата е непобедима. Но „непобедима” не означава обезател-
но „победоносна”.

В перспективата на земната история не се очаква световно-
историческо тържество на Евангелието, а световно господ-
ство на антихриста1.

Да, време е да започнем разговор за онова, за което днес е най-
малко прието да се говори в „християнското общество” и „хрис-
тиянската култура” – за последните времена. За края на света. 
За антихриста.

Темата за антихриста се смята за непристойна в демократич-
ната журналистика. 

Дори на онези публицисти, които се смятат 
за християни, им се струва неудобно да си 
спомнят за завършващата книга на Библията  
„Апокалипсиса”. 

1 Бъдещото Второ пришествие на Христа, строго погледнато, не слага край на 
земната история на човечеството, а открива нов еон на битието.
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Аз обаче вече нямам какво да губя. След излизането на моята 
брошура за това, че е желателно да възстановим храма на Хрис-
та Спасителя, хората на „антисистемата” (ако използвам този 
термин на Гумильов) ми поставиха окончателна диагноза. „Пред 
Кураев оттук нататък явно има само черносотнически национа-
лизъм и най-банален великодържавен шовинизъм. Той загубва про-
поведническата си дарба – нито един ярък образ, нито един впе-
чатляващ парадокс. Той вече плаши читателите с „формирането 
на новия световен ред” – любима тема на борците с юдео-масон-
ството. Той вече не се притеснява да говори на глас за своята 
любов към Русия. Той е, както шовинистите, болезнено фиксиран 
върху мнението на Запада за Русия. Засега това са само едва 
различими нотки, но скоростта на падението е по-висока от 
скоростта на издигането... Дъното си е дъно и падението към 
него може да бъде безкрайно, но не и безнаказано”2.

И така, „формирането на новия световен ред” не е само „люби-
ма тема на борците с юдео-масонството”. Първо, „новият све-
товен ред” е предсказаното от Писанието общество, в което 
за християните ще бъде невъзможно да се живее. Второ, това 
е „любима тема” на всички окултни движения. Трето, това е в 
крайна сметка и крайната цел на всички масонски движения (за 
което можем да се убедим дори само от апологията на масон-
ството при ученика на Рьорих, Клизовски)3. И накрая, това е 
просто историософски термин, който разделя традиционните 
религиозни общества от онзи порядък, който се образува към 
края на ХХ век.

Тъй като не съм политолог, а християнски журналист, пиша на 
тази тема не защото този „нов свят” ще дойде; не от футуро-
логически хазарт. Просто смятам, че Свещеното Писание няма 
нужда от цензура – нито от окултна, нито от прогресистка, 
нито от „християн-демократическа”. В Писанието темата за 
„новия световен ред” звучи като богословска тема.

„Ето, Апокалипсиса... Тайнствената книга, от която изгаря ези-

2 Хотяинцев И., Рецензия на книгу „Размышления православного прагматика о том, 
надо ли строить Храм Христа Спасителя”. // Христианство в России. №3, 1995, 
с. 58.

3 Клизовский А. И., Правда, о масонстве. Ответ на книгу В. Ф. Иванова „Православ-
ный мир и масонство”. — Рига, 1990.
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кът; когато я четеш, сърцето спира да диша... От първите думи 
тя произнася съд над църквите Христови... Това е книга ревяща 
и стенеща...”4. Именно по повод на всичко това искам да ви кажа 
останалото. Апокалипсисът говори и за избавлението на хрис-
тияните от станалия непоносим гнет на „мира сего” и за това, 
че основната вина за тържеството на антихриста не е в ма-
соните, а в християните. Християните са се уморили да бъдат 
християни – ето защо светлината отслабва. Християните са 
пожелали да бъдат и нещо друго; приискало им се е да изпробват 
позабравената езическа духовна „екзотика”, и затова тъмнина-
та отново се разстила над цялата земя „от шестия до деветия 
час”5. „Защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят 
здравото учение, но, водени от своите похоти, ще си насъберат 
учители да им гъделичкат слуха; те ще отвърнат слуха си от 
истината и към басни ще се обърнат” (2 Тим. 4:3-4)6.

Всъщност, това е главната новина на хрис-
тиянската апокалиптика: хората сами ще си 
изберат нова вяра и нови владетели и сами 
ще отворят света за „княза на тъмнината”. 
Апокалипсисът не ни позволява да се скрием 
в удобни формули 

– виждате ли, всичко ще се оправи, „нас това не ни засяга”, „вра-
говете са виновни”. Тук е уместно да си спомним думите на 
Бродски:

Почему все так вышло? И будет ложью

На характер валить иль на волю Божью.

Разве должно было быть иначе?

Мы платили за всех, и не нужно сдачи...7

4 Розанов В. В. Уединенное. — М., 1990, с. 398.
5 В Свещеното Писание има много взаимни отражения и предусещания. Три години 

и половина проповед. Три часа тъмнина след екзекуцията на Оногова, Който бил 
Светлината на света. Три и половина години владичество на антихриста в края 
на земната история. „А външния двор на храма изключи и го не измервай, понеже 
е даден на езичниците: те ще тъпчат светия град четирийсет и два месеца” 
(Откр. 11:2).

6 В оригинала буквално „към митове”, mithous.
7 „Защо така се случи? Няма да е честно/ Да виним характера или волята на Бога/ Не 

трябваше ли да е другояче? /Ние платихме за всички, и не търсим сметка”. (бел. прев.) 
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Но какво прави неизбежно това печално обстоя-
телство: че своя последен, решаващ избор чо-
вечеството ще направи за антихриста, а не за 
Христа?

Една от причините за това е своего рода „асиме-
трия на въоръжението” на доброто и злото. До-
брото не може да избере някои средства на зем-
ната политика, без да престане да бъде добро. 

И обратно, за злото няма ограничения. То може да провежда 
дори благотворителни акции, без да изменя природата си (ако 
благотворителните действия се правят така, че помагайки на 
хората в едно отношение, да закрепяват съюза им със злото в 
други проявления на живота им – например, като се подклажда 
тщеславието на дарителите).

Доброто не може насилствено да се натрапи на съзнанието на 
хората. Злото няма ограничения по отношение на хипнокрация-
та. Християните не си поставят задача да създадат нова раса 
чрез използване на генното инженерство. Неоезичеството, на-
против, е напълно готово да започне генно-селекционна работа 
с човечеството.

Освен това е очевидно, че дълбоко в човека се таи „бягство-
то от кръста”, желанието да се живее покрай всякакъв труд, в 
това число покрай труда по изпълнението на заповедите. С по-
голяма или по-малка настойчивост всички ние ръмжим в лицето 
на Христа онези думи, които Му казва Великият инквизитор на 
Достоевски: „Иди си, Ти ни пречиш!”. И просто в някакъв момент 
този ръмжащ метеж се увенчава с пълен успех. Всекидневно-
битовото желание на сърцата ни е удовлетворено и домът ни 
остава празен.

Хората ще създадат такъв начин на живот, такова общество, 
в което няма да можем да намерим Христа8. И това ще бъде 
краят на историята.

8 Много интересен очерк, поясняващ с какво имено окултизмът може да привлече 
съвременните елити, се съдържа в книгата на двама руски протестанти, В. Але-
ксеев и А. Григориев „Религията на антихриста”, Новосибирск, 1994, стр. 193-212.
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Ние не знаем никакви срокове, свързани с този край. Напълно 
възможно е сегашният неоезически бум да угасне точно така, 
както са угаснали древните гностици и ариани, богомили и хли-
стовци... Напълно възможно е пророците на „ерата на Водолея” 
да се окажат поредните лъжепророци. Проблемът обаче е в 
това, че с течение на времето „надеждите на прогресивното 
човечество” все повече се покриват с онова, против което гър-
ми Апокалипсиса.

Не строя политически прогнози. Просто така говори Библията. 
Така говори и Гьоте: „Предвиждам време, когато хората ще прес-
танат да радват Бога”9 и тогава ще настъпи краят.

Една от основните интуиции на Библията е 
възприемането на историята като свеще-
но пространство, където се срещат и водят 
разговор Бог и човекът. Ако историята не 
може да изпълни това свое предназначение, 
тя свършва. 

„Тъй бяга времето и гони всички към последния ден на явяването 
на Господа нашего Иисуса Христа...” (преп. Теодор Студит)10.

Някога нямах покой от въпроса защо историята има край. Защо, при 
всичките ни грехове, Творецът не дава шанс на още едно, неопет-
нено поколение? После видях  историята е нужна, докато човекът 
има свобода. Когато свободата на последния избор се отнеме, пор-
тите на историята се затварят. Движението е невъзможно.

Така е и с реката на историята. Всяко следващо поколение ос-
тавя все повече мръсотия в нейното русло. И небето все по-
вече се отдалечава11 . Все по-трудно става да чуем въпроса: 
„Господи, какво да сторя, за да наследя вечен живот?”. И е още 
по-сложно да изпълним отговора… Краят на историята: нищо 
вече не се сбъдва… Не се изпълнява… И нищо не влиза във Веч-
ността.

9 Цит. по Ясперс, Смисълът и предназначението на историята.
12 Преп. Теодор Студит, Наставления към монасите, Добротолюбие, т. 4
11 Алюзия със стиха на Борис Гребенщиков „…небо становится ближе/с каждым 

днем…” (бел. прев.).



10 11

Ето една от най-странните мисли на хрис-
тиянството: от нашите грехове и звез-
дите могат да угаснат. Нашите кривини 
изкривяват Млечния път. Апокалипсисът 
е радикален в своя антропоцентризъм. 

Светът ще свърши не заради изчерпването на физиче-
ската енергия. Човекът ще довърши света, а не ентро-
пията.

Не сте съгласни? Но обърнете внимание: оказва се, че 
Църквата не унижава човека, а го превъзнася в неверо-
ятна степен. За физическата есхатология историята 
на човека е просто страница в историята на космоса – 
космосът е бил и ще пребъде и без човека. За богослови-
ето историята на космоса е само епизод в историята 
на човека – човекът ще съществува и когато вселената 
няма да я има. Човекът ще надживее космоса. Въпросът 
е в това дали в основите на вселената лежат нравстве-
ни или физически закони. Християнството е убедено, че 
етиката има космическо значение. Само ако приемем, 
че значението на човечеството във вселената е тъж-
дествено със значението на онази маса от вещество, 
която човечеството потребява – само тогава ще ни се 
струва безумно да свържем съдбите на метагалакти-
ката с поведението на разумната плесен, която като 
тънък слой покрива четвъртата планета от звездната 
система в самия край на Млечния път.

Но има и друго мнение. Според него „не можем да не се 
удивим на това, че съвременното човечество, като цяло, 
живее все още така добре и дори твърде добре в срав-
нение с онези беди, които могат да възникнат от тази 
криза”12.

Християнското убеждение, че светът има край, е след-
ствие от йерархично съзнание. Светът не е Бог. Но това 

12 Ильин, И. А., Путь духовного обновления, М., 1962, стр. 23
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не е статична формула; не е просто констатация. Ако све-
тът не е Бог, значи той е чужд на Вечността и следователно 
е историчен. Имало е време, в което той не е съществувал и 
такова време може да настъпи отново. Така разсъждава всяка 
религиозна философия, стигнала до идеята за Бога като Аб-
солют и опитваща се оттам, от висотата на познатото ви-
сше и единствено истинно Битие, да погледне към малкия ни 
свят. В сиянието на Божеството помръква значимостта на 
света… но в християнството ни се открива и нещо друго. Ис-
кате да погледнете света през Божиите очи? Ето: „Защото 
Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син…” 
Значи, светът е реален в очите на Бога. Светът е скъп за 
Бога до такава степен, че Той Сам жертва Себе Си заради 
спасението на света от разпад. И в същото време светът 
е толкова отдалечен от Бога, че за да се запълни пропаст-
та между Бога и света, е нужна Жертва. Езическите религии 
разказват за това какви жертви трябва да принася човекът 
на боговете13. Евангелието разказва за това каква жертва е 
принесъл Бог на хората.

Светът е ценен пред Бога. Но Бог е вечен, а светът не. Имен-
но затова в християнството формулата „светът не е Бог” не 
е статична. Това различие трябва да бъде преодоляно. Све-
тът трябва да бъде обожен14 . Светът не трябва да остава 
просто свят, просто твар. От обстоятелството, че светът 
не е идентичен с Бога следва, че светът е длъжен да се раз-
вива; той е призван към движение, към изменение на онтоло-
гичния си статус. Затова йерархията на битието в христи-
янството е динамична: светът не е Бог, но трябва да стане.

13 За човешките жертвоприношения в най-светлата езическа религия, гръко-рим-
ската (за нейната светлост, естественост и човечност днес е модно да се 
разсъждава), вж. Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. 
М., 1981.

14 Тук авторът използва славянския превод на гръцката дума „теозис”, едно от 
фундаменталните понятия на православната антропология, касаещо посте-
пенното и благодатно съпричастяване на човешкото естество с Божествена-
та природа в рамките на индивидуалния живот (бел. прев.).
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Светът сам по себе си не е в състояние 
да прескочи границата между времето и Веч-
ността. Но Бог го посреща. 

Бог е станал човек, за да може човекът да стане бог, тоест 
да не остане в скотско състояние. Но да станеш бог означава 
да придобиеш едно, а да загубиш нещо друго. „Преминава об-
разът на този свят” (1 Кор. 7:31). Точно така – преминава об-
разът, тоест битийният модус на този свят, но не и самият 
свят. Преминават модусите на тварното битие – времето 
и пространството (пространството като несъвместимост 
на едното и многото; времето като неизбежност на загуба-
та и унищожението). 

Времето може да напусне този свят, защото не му е необходи-
мо. Ако светът бе възникнал чрез безволеви изтичания (ема-
нации) от недрата на божествената Същност; ако светът 
възникваше не по свободната воля на Творца, а беше някакъв 
необходим стадий на деградацията на духовната енергия, от-
делила се от своя Първоизточник (така се мисли възникването 
на света в гностицизма, неоплатонизма и индуизма), тогава 
светът не би могъл да съществува без времето. Тогава време-
то би възникнало като необходимо и неизбежно следствие на 
отдалечеността от Вечното Първобитие. А връщането към 
Източника би означавало не само премахване на времето, но и 
на света заедно с него. Има свят, различен от Божеството – 
има и време. Няма ли време, няма и свят. Светът, обвързан с 
времето, не може да не изчезне, да не се разтвори там, където 
няма време – в Божествената вечност.

Но Богът на Библията свободно е надарил света с временност. 
Времето не е предшествало създаването на света. Светът не 
е разтворен във времето. И затова навярно „време няма да има” 
(Откр. 10:6), светът ще пребъде.

Богът на Библията твори света съзнателно и свободно. За 
разлика от Брахма, Той не спи. Той вижда своето създание и го 
благославя (Бит. 1:31). Тъй като светът не произтича от Бо-
жеството безволево, неконтролируемо и непрестанно, в хрис-
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тиянството няма да намерите идеята за постоянното обно-
вление на света, идеята за вечното завръщане и за циклична-
та история. Светът не е длъжен да бъде до Бога. Бог може да 
битийства и без да твори света. Бог не е обречен на това, 
постоянно да поражда света, изливайки го от своите недра.

Доколкото Бог твори света не безволево, а съзнателно, Той знае 
каква цел поставя пред света. Бог знае смисъла на историята.

Но смисълът е нещо, което се намира отвъд 
събитията. Смисълът винаги е „отвън”. Ако 
историята има смисъл, тя трябва да има и 
предел; иначе не би имала онова „отвън”, 
онази Цел, която би оправдавала целия поток 
на историята.

Ако историята не служи на нищо, значи, няма такава Ценност, 
която да я прави ценна. Опитът да се създаде теория за исто-
рически прогрес без християнството е опит да се пренесе в 
Европа езическата идея за безсмислено въртящото се колело 
на Сансара, но при това без идеята за множествеността на 
живота: всеки от нас има един единствен живот и той слу-
жи просто като гориво за щастието на бъдещите поколения. 
Размисълът за това, че трябва да живеем заради щастието на 
бъдещите поколения – това е размисъл, подходящ като че ли 
най-вече за животинска ферма. И там щастието на отделния 
индивид се осигурява от това, че млеконадоят на стадото не-
престанно расте. В този случай философията на историята се 
превръща във философия на животновъдството.

След Достоевски с неговия проблем за „детската сълза”, да 
смяташ, че цялата история и изчезването на хиляди поколения 
не е нищо повече от гориво, осигуряващо комфорта на далечни-
те потомци, е просто срамно. Смисълът на Историята и жи-
вота може да бъде само такъв смисъл, който да бъде достъпен 
и открит за всяко поколение, за всеки човек. Този смисъл тряб-
ва да бъде както извън историята, така и постижим във всяка 
нейна точка. 
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Само ако кажем, че целта на човешкия живот 
и съответно на историята, е увековечаване-
то на живота на всеки отделен човек, нашият 
поглед върху историята може да бъде истин-
ски човешки. 

Смисълът на живота не е в това – някога моите потомци да 
могат с максимален комфорт да преживеят отредените им 70 
или 90 години15, а в това, животът на всеки да може да бъде 
приет в Благата Вечност.

Смисълът на живота е в това той да бъде живян. Въпросът е 
по-скоро в качеството на живота. Ясно е, че едва ли би могло 
да става дума за материален комфорт. Дали някой би се съ-
гласил, ако му предложат милион, но с условието, че ще бъде 
разстрелян след час? Умножаването на културата и научните 
познания също няма да изпълни със смисъл човешкия живот. Ако 
си спомняте, при Тургенев („Правда и Истина”) има такъв диа-
лог: „А в това, мисля аз, се съдържа най-голямото блаженство! 
– В притежаването на Истината?  Разбира се. – Но позволе-
те: можете ли да си представите такава сцена: събрали са се 
няколко младежи, говорят си. И изведнъж сред тях се втурва 
техен другар; очите му горят с необичаен блясък, той се за-
дъхва от възторг, едва говори. „Какво става? Какво става?”  
„Приятели мои, слушайте какво научих; каква истина! Ъгълът 
на падането е равен на ъгъла на отражението! Или, ето ви още: 
най-краткият път между две точки е правата линия!” – „Нима? 
О, какво блаженство”, се развикват всички младежи и с умиле-
ние се хвърлят един на друг в обятията! Вие се смеете… Ами 
там е работата: истината не може да ни достави блажен-
ство”. За човешкото щастие е необходимо да се докоснеш до 
онази Истина, която касае над-животинската, над-природната 
същност на човека.

15 „Комунизмът е несъвместим с аскетизма. Комунизмът утвърждава висша спра-
ведливост на земята, като я поставя на здравите основи на непрекъснатото 
икономическо процъфтяване”. (Научен комунизъм. Учебно пособие под редакцията 
на акад. П. Н. Федосеев.)
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Целта на живота е в това да се придаде на живо-
та такова качество, което да ни помогне да жи-
веем, независимо от това, че дори времето може 
да е изтекло. Да живеем вечно. Тази вечност 
не е заложена изначално в човека. Но самата тя 
толкова близо снизхожда към земята, че можеш 
да я пуснеш в себе си. Човекът не притежава 
вечността. Но тя може да му бъде подарена.

И така, историята има замисъл, има смисъл. Но ако светът се 
затваря за замисъла, то историята свършва. Прекратява се 
движението към смисъла, отвъд собствените предели (тран-
сцендиране). Светът престава сам себе си да надраства. Ако 
светът не се стреми отвъд собствените си граници, той гние 
и изчезва. Така акулата ако спре да плува, потъва.

Още един парадокс на християнството: светът свършва, за-
щото трябва да бъде преобразен в Божията любов – и светът 
ще свърши, защото поради умножението на беззаконието ще 
охладнее любовта (Мат. 24:12). Светът е призван от Любовта 
към вечност, но ако не откликне на този зов, той се разпада. 
Следователно, краят е разделение. С Бога ще остане онова, 
което не може да не бъде, да не битийства. Останалото ще по-
тъне в небитието. Когато йерархично ниското се наложи над 
средното, спасение може да дойде само свише.

Значи проблемът на есхатологията е в нас, в нашата йерархия 
на ценности. От нас зависи бъдещето на Русия-православието-
християнството-човечеството-Вселената. Това е реализмът 
на категорическия императив на Кант („постъпвай така, ся-
каш твоята воля ще стане закон за цялата Вселена от този 
момент нататък”). Есхатологичното уточнение на Кантова-
та формула е такова: ако твоята воля, бидейки злокачестве-
на, действително стане закон за цялата Вселена, то история-
та на Вселената ще свърши в същия миг.
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...Имало едно време един човек, един 
младеж. Той израснал в бедно семей-
ство. Още като дете виждал стран-
ни неща, общувал с отвъдния свят, 
имал видения. Веднъж, докато се раз-
хождал в гората, видял на една поляна 
двама мъже, които му се представи-
ли като Бог Отец и Иисус Христос. 
Попитал ги коя от съществуващите 
християнски църкви е истинската. 
Мъжете се спогледали. „Нито една – 
отговорили те. – Христовата църква 
отдавна е изчезнала. Ти ще я възста-
новиш”. И му обяснили, че е избран за 
Божи пратеник и пророк.

Минали години. Младежът чакал тър-
пеливо, но двамата не се появявали. 
Затова пък една нощ, докато лежал 
в постелята си, видял ангел. Анге-
лът, който слизал тържествено от 
тавана и бил обвит от светъл облак, 
ту изчезвал, ту се появявал отново. 
Те беседвали цяла нощ и ангелът му 
разказал всякакви интересни и любо-
питни неща. От него младежът на-
учил, например, че на един хълм, кой-
то ангелът му описал, има заровени 
златни плочи с летописите на древен 
изчезнал народ, който обитавал няко-
га, преди много векове, американския 

континент. Младежът лежал и слу-
шал с отворена уста. Оттогава той 
вече нямал спокойствие в душата си 
– знаел, че трябва да намери плочите. 
Отишъл на този хълм и открил плочи-
те точно там, където му казал тайн-
ственият посетител. Домъкнал ги с 
голяма мъка вкъщи – плочите от чис-
то злато тежали много – и ги напъхал 
в сандък под леглото си. Заел се да ги 
превежда на английски. Имало наис-
тина една дребна мъчнотия – те били 
написани на непознат език с древно-
египетски знаци – но това пречка ли 
е за предприемчивия американец? Той 
просто заравял лице в шапката си и 
виждал там готовия превод. Проста 
работа!... Вестта за плочите се раз-
пространила сред неговите съседи и 
познати, мнозина искали да ги видят. 
Трябвало да ги покаже на хората. И с 
това нашият герой се справил лесно. 
Повикал веднъж няколко свои прияте-
ли в стаята си, измъкнал сандъка из-
под леглото... Младежите, възбудени 
от любопитство, с ококорени очи, се 
хвърлили към него и го отворили. Там 
нямало нищо.  

– Маловерци! Нищожества! – завикал 
той срещу тях. – Господ е спуснал 

СЪНЯТ НА РАЗУМА РАЖДА 
ЧУДОВИЩА Послеслов към книгата „Сектознание“ 

на проф. Александър Дворкин
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пелена пред очите ви, той ви наказва 
заради слепите ви сърца! Веднага на 
колене! Молете се!

И затворил сандъка с трясък. Уплаше-
ни, засрамени, младите хора паднали 
на колене и се молели един час – да 
прогледнат, да видят Плочите... От-
ворили пак сандъка – нищо. Опипали 
го с ръце – само прах. 
– Къде са?... – измънкал един с половин 
уста.

– Ах, негодници! Безбожници, неверни-
ци, злодеи, които гледат с очите си и 
не виждат, пипат с пръсти и не усе-
щат! Колко още ще търпя нечестивия 
ви род! За жени, за карти и за ракия 
имате очи, а за Плочите Господни – 
не?!... О, какъв срам!... Мълния ще пад-
не и ще ви порази! Бог ще ви накаже 
за неверието ви! Бързо на колене! На 
колене!!

Тъй продължило цял ден и цяла нощ. 
Той проповядал, крещял, заплашвал, а 
те биели чела, облени в сълзи, по пода 
и протягали ръце към небето. На су-
трина, изнурени от бдението, замая-
ни от религиозен екстаз, те отвори-
ли пак сандъка с треперещи ръце. На 
сълзящите зачервени очи се сторило, 
че на дъното му нещо блещука.

– Видяхме ги, видяхме ги!... – завикали 
те и започнали да се прегръщат и да 

танцуват. – Господ ни помилва! Пока-
за ни Плочите!... Алилуя!...

Тъй започнало едно от големите рели-
гиозни движения на нашата планета. 
Днес младежът с плочите има десет-
ки милиони последователи по света. 
Милиони устни призовават името 
му. Огромни храмове, цели катедрали, 
посветени на него, се издигат в Па-
риж, Лондон, Делхи, Ню Йорк. Светът 
повярва на историята с плочите.

...Друг един човек се родил в Сибир 
в годините на късния комунизъм. На 
младини бил пияница и побойник, по-
сле, след като изкарал казармата, 
станал милиционер. Стоял на улици-
те на родния си град с палка, водел 
нарушителите в пандиза. В свобод-
ното си време обичал да си посръбва. 
Интересувал се от паранормални яв-
ления, екстрасенси, извънземни, НЛО, 
четял каквото можел да намери за 
тях, събирал изрезки от вестници. 
Търсел да научи нещо за миналите си 
прераждания. Така, лека-полека, запо-
чнало да му се струва, че и той не е 
случайно роден на тази планета, че е 
вид паранормално явление и пратеник 
на извънземните при нас. Веднъж, до-
като бил в стаичката си насаме с ши-
шето водка, нашият милиционер имал 
видение. Видял някакво извънземно 
същество от космоса да оглежда на-
шата планета. „За тези нещастни 
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двуноги няма спасение”, промърмо-
рило презрително то. Милиционерът 
кипнал и ударил с юмрук по масата. 
„Има, има спасение!” – изревал той. 
И тогава стаичката се изпълнила с 
камбанен звън и мирис на теменужки. 
Той се изправил, прекатурил масата с 
водката и изведнъж разбрал, че е Ме-
сия... 

След този случай нашият герой по-
вярвал, че е прероден Иисус Христос. 
Зарязал милиционерството и тръг-
нал да проповядва. Пуснал си дълга 

коса и брада, захвърлил обикновени-
те дрехи и взел да носи хитон и плащ 
като в древна Палестина. Първите 
си неколцина последователи обявил 
за „апостоли” и „евангелисти”. Оби-
калял страната, говорел, изнасял лек-
ции, проповядвал. Хората се стичали 
на тълпи, за да го чуят. Скоро край 
бившия милиционер се създало цяло 
религиозно движение, нова църква. 
Той записал откровенията си в книга, 
която нарекъл „Трети Завет” или „По-
следен Завет”. Учел, че настъпва кра-
ят на света, че само шепа избрани 
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ще се спасят. За тази цел те тряб-
вало да избягат от света, да се скри-

ят в горските дебри. И „прероденият 

Христос” повел своите последовате-

ли дълбоко в сибирската тайга, в най-

дивите места, където зимата про-

дължава шест месеца и студът сти-

га до минус петдесет. Там те си по-

строили селище, което нарекли „Град 

на Слънцето”. В центъра на града бил 

храмът на новата вяра и дворецът на 

самия Месия. Вярващите трябвало да 

изоставят всичко – родители, жени, 

деца, – да продадат всичко, което 

имат, и да сложат парите в нозете 

на Месията... Мнозина умирали от 

тежките условия на живот и труд, но 

оцелелите се изпълвали с още по-си-

лен религиозен плам и с вяра, че тък-

мо те са маята на новия свят, семе-

то на новото човечество...

Днес хората по света, които вярват 

в откровенията на бившия милицио-

нер, се множат с всеки изминал ден. 

Има ги и в Русия, и в Европа, особе-

но в източноевропейските страни. 

Има ги и в България... Това е едно от 

най-бързорастящите масови млади 

религиозни движения в наше време. 

Специалистите му предричат голямо 

бъдеще.

...Третият човек живял в Индия и бил 

чисто и просто Бог. Поне така твър-
дял той и неговите последовате-

ли – нещо, което не е рядкост в тази 
страна, където богове се срещат 

под път и над път. Той се родил през 

първата половина на ХХ век в село в 

южната част на страната. Още през 

детските му години с него се вър-

шели различни чудесни истории: той 

например създавал от нищото за при-

ятелите си плодове, сладкиши и дори 

редки хималайски лековити билки. На 

14-годишна възраст изпаднал в със-

тояние, близко до кома. Два месеца 

го измъчвали силни болки и той пе-

риодично губел съзнание. След тази 

странна болест неговите необикно-

вени способности нараснали и той 

обявил, че е Създателят на света и 

Бог в човешко тяло. Напуснал семей-

ството си и основал ашрам, наречен 

„Обител на вечния покой”, а също и 

международна фондация, където запо-

чнали да се стичат пари от вярващи 

и поклонници от целия свят. Богът 

бързо си спечелил световна слава, за 

него пишели вестниците, излизали 

книги, снимали се филми; неговите из-

казвания и беседи се разпространява-

ли на видеокасети и чрез интернет. 

В своя ашрам сред бедните, измаза-

ни с кал селски колиби на южна Ин-

дия той построил храмов комплекс, 

разкошни сгради, модерна болница, 
няколко многоетажни хотели, музей 
на световните религии, планетариум 
и дори летище. Стените и таванът 
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на храма били облицовани със злат-
ни плочи. Богът, както подобава на 
едно божество, имал цяла колекция 
от разкошни скъпи лимузини; особе-
но пристрастие хранел към алените 
„мерцедеси”. Притежавал и личен са-
молет. Негов специалитет били тъй 
наречените „материализации”, кога-
то сътворявал различни предмети от 
нищото: от цигари и пасти до масив-
ни златни фалоси, които раждал от 
устата си, накити, бижута и златни 
часовници, върху които имало фабри-
чен номер и била посочена страна-
та производителка...1 Тълпите, пред 
които вършел тези чудеса, виели от 
ужас и възторг, хората припадали, 
жени пищели, а гуруто-Бог се къпел в 
обожание и слава. 

Днес с култа към този човек са свър-
зани стотици различни институции – 
болници, училища, хотели – в различни 
градове и райони на Индия, а също и 
в много други страни. Името на сел-
ското момче, станало Бог, може да се 
чуе навсякъде по света. Светът по-
вярва в неговата история – а ще по-
вярва вероятно и във всеки следващ 
предприемчив гуру, който реши да 
тръгне по неговия път и да се обоже-
стви приживе в очите на човечест-
вото.

1 Има такива чудотворци и извън Индия: правят 
пари от нищото и окото им не мига!...

Зоопарк  
на човешката глупост  

и лековерие

Това са само няколко зверчета от зо-
опарка на човешкото лековерие – не-
изброден като глупостта, безграни-
чен като абсурда. Животът няма да 
ни стигне, за да го обходим целия и 
да разгледаме всички безумни измис-
лици, всички извратени творения на 
човешкия мозък. 
Да, лековерие! Защо хората се пре-
хласват пред всеки шарлатанин, кой-
то умее да щрака красиво с пръсти 
пред тях? Достатъчно ли е просто 
да заявиш, че имаш директна връзка 
с Бога, за да си спечелиш любовта и 
обожанието на себеподобните? Това 
ли е пътят към човешките сърца? 
Толкова безмозъчно ли е човечество-
то? Ако аз сега ви заявя, че съм спа-
сител, месия, Господ – ще се хвърли-
те ли в краката ми? Ако вашият съ-
сед ви каже, че е Бог; ако колегата в 
службата сподели, че е изпратен от 
марсианците с мисия да спаси света 
– ще повярвате ли? Може би не? На-
вярно не? Но хиляди и милиони вярват! 

Книгата, чиито последни страници 
прелистихте преди малко, ни пота-
пя в бездната. Добре, че е Алексан-
дър Леонидович Дворкин, който като 
някакъв Вергилий ни води за ръка из 
ада на глупостта и осветява като 
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с факла тъмните му ъгли, в които се 
свират всякакви чудовища. Мрачен е 
този ад, неизбродни са неговите про-
вали и бездни. В тази безрадостна 
страна не растат цветя, нищо добро 
не се намира по черните, сякаш овъг-
лени от преизподен огън скали. Ръка 
за ръка с глупостта вървят злобата, 
жестокостта, робството и безуми-
ето, които изпепеляват всичко тук. 
Това е страната на култовете и сек-
тите. Тук човекът е роб на тирани, 
които си избира сам той, обсебен от 
масови мании, погълнат от колектив-
ната лудост на множеството, която 
му отнема разума и достойнството, 
смазва неговото „Аз”, заличава всяка 
индивидуалност и лични черти, слива 
го с тълпата, с мизерията на човеш-
ката гмеж, с колективното нищо. За-

губил заедно с независимата прецен-
ка на разума и свободата си, той кре-
та прегърбен, помръкнал, окован за-
едно с множеството свои събратя по 
съдба, влачейки колесницата на някой 
огромен идол, който крещи заповеди и 
шиба с камшик своите последовате-
ли. Има секти, които експлоатират 
членовете си като роби, като жи-
вотни. Има секти, които ги карат да 
проституират и ги държат в бордеи 
и сексуално робство, за да печелят с 
това пари за „месията”. Има секти, 
които държат последователите си 
в принудителни общежития и комуни, 
приличащи на концентрационни лаге-
ри. И такива, които ги принуждават 
да приемат наркотици, да убиват и 
да се самоубиват. И всякакви други. 
Ето едно типично описание: „Ашра-

Juan Muñoz,  Many Times, 2007
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мът... е обикновен апартамент в 
жилищен блок. Учениците се свират 
в едната стая, наставниците – в 
другата. Стаята на учениците е 3 
на 5 метра за 16-20 души, където те 
работят, ядат и спят. В стаята на 
наставниците живеят младшите 
наставници (двама-трима човека), 
а старшият наставник има отделна 
стая. (...) Животът там е много су-
ров, просто борба за оцеляване. Ста-
ва се в 6 ч. сутринта, ляга се 3-4 ч. 
през нощта. От постоянното недос-
пиване хората губят сили. Хранят ги 
само 2 пъти на ден, а останалото е 
труд, труд и пак труд. От глад, студ и 
изтощение някои полудяват. Загрява-
нето се състои от монотонни лицеви 
опори, прикляквания и коремни преси, 
редуващи се понякога с изтощителни 
танци („динамична медитация”). При-
нуждават ученика да прави постоянни 
свръхусилия, да върши всичко с бързо 
и енергично темпо, дори ако очите 
му се затварят от умора. Опитайте 
се да правите едно и също упражне-
ние на всеки чак и ще усетите колко 
бързо настъпва затъпяването: вие 
просто механично ще правите онова, 
което искат от вас, само за да ви ос-
тавят на мира и да не ви накажат. А 
там наказват и за най-малкото про-
винение... Наказанията са най-различ-
ни: гладуване от един до няколко дни 
„без откъсване от производството”, 

200-500 лицеви опори или прикляква-
ния освен стандартните, чистене на 
клозета”. Типичен за много секти ме-
тод за безпощадна експлоатация на 
сектантите.
Или друга една секта: „Започвайки 
от 1976 г., лидерът нареди на жени-
те да се занимават с „флиртов ри-
болов”. Всички трябваше да излизат 
на улицата и да „ловят човеци”. За 
тази цел в поредица от писма той 
снабди своите момичета с подробни 
инструкции  – как да се държат, колко 
копчета да разкопчаят на блузката 
си, как да привличат вниманието на 
мъжете, какво бельо да носят и т. н. 
Ако в началото казваше, че те тряб-
ва да водят чист живот – да не пият, 
да не пушат и да не взимат наркоти-
ци, то сега вече всичко това се поз-
воляваше, ако целта е да се привлече 
даден човек към Иисус. Със същата 
цел той изпращаше навън и младежи, 
но системата действаше по-ефи-
касно чрез момичетата. Имаше още 
една инструкция: той казваше напра-
во, че ако момичето е направило всич-
ко, а клиентът не се „покръства”, то 
трябва поне да вземе пари от него 
в полза на движението... Пак тогава 
твърдеше, че момичето трябва да 
бъде готово за това, че могат да го 
изнасилят, и да се подчини без съпро-
тива...” – и други такива отврати-
телни подробности, които не ни се 
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иска дори да четем, а камо ли да се 
спираме върху тях.

Това са само два взети наслуки ци-
тата от Сектознанието на Дворкин 
– как работят сектите и какво пра-
вят те с човека. Отнемат ти свобо-
дата, достойнството, отнемат ти 
имуществото и парите. Докато ти 
и твоите другари-сектанти живее-
те в мизерия и се трудите по 18 часа 
на ден, „гуруто” на движението се 
позлатява и посребрява, става мили-
онер и милиардер... И на всичко това 
хората се съгласяват доброволно, с 
плам в сърцето, с упоение, с радост! 
Каква е тази загадка на човешката 
природа? Откъде е тази инфантил-
ност, тази готовност да се прием-
ат и най-налудничавите претенции, 
тази удивителна внушаемост и по-
датливост на всякакви манипулации? 
Нима човешката душа е риба, гото-
ва веднага да налапа въдицата и да 
се пльосне в тигана? Защо никой не 
слуша в захлас брътвежите на „обик-
новените” луди от лудницата, но за-
това пък религиозните и политиче-
ските луди се радват почти винаги 
на обожание и истеричен възторг? 
Който отговори на тези въпроси, ще 
се сдобие с ключ към сърцето на ма-
сите и ще може да поведе горкото 
човечество... накъде? 

„Изключи мозъка, приеми 
всичко със сърцето”

Да, лесният, нещо повече – светка-

вичният успех на всеки шарлатанин и 

луд, който твърди, че има пряка теле-

фонна връзка със Създателя, впечат-

лява размишляващия за човешките 

работи и потапя в смут хуманиста 

и човеколюбеца. Но тук очевидно има 

и по-дълбока причина от голата глу-

пост. Човекът не е роден, за да бъде 

пленник на глупостта и роб на абсур-

да – и какво го тика често пъти тол-

кова неумолимо натам?

Дали това не е самата му природа и 

съдба?... Горчива е човешката участ. 

Клетник е човекът. Всеки от нас 

е сираче в един мръсен и абсурден 

свят. Без помощта и ръководството 

на висшите сили човекът се усеща 

като дете, изгубено в тъмна гора. 

Малцина са онези, които не копнеят 

за една топла ръка, подадена Отго-

ре, за един Глас, който да ги повика по 

име и да ги поведе през тъмните де-

бри към изхода, към дома. Човечест-

вото копнее отчаяно за вест от своя 

Създател, жадува да отметне поне 

за секунда крайчеца на онази тъмна 

и неумолима завеса, която закрива 

от него смъртта, бъдещето, другия 

свят, вечността. Този копнеж по дру-

гото измерение, тази жажда за тран-
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то-Тихоновски университет. Понастоящем е преподавател в 
Мисионерския факултет, а също и професор по история на 
църквата и канонично право в Богословския факултет. Предсе-
дател на експертния съвет по религиоведчески проблеми към 
Министерство на правосъдието на РФ.

нова книга на 
ИК ОМОФОР
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сцендентното очевидно са вкоренени 
в човешката природа. 

Но как се задоволяват те? Религия-
та, която би трябвало да бъде най-
чист извор на духовност, най-строг 
канон на истината, най-верен пъте-
показател в нашия живот, ни показва 
често не лика на Бога, а злокобната 
мутра на клоуни и безумци. Защо ста-
ва така?

Защото трябва да сме внимателни. 
Религията е дълбока вода. И тази 
дълбочина може да е опасна. Не всеки 
може да плува в морето. Да, хората 
са се кланяли на Небесния Отец, но 
те са се кланяли и на обожествени 
демони, зверове и влечуги – на всяко 
нещо, което извратеността, глу-
постта и лудостта могат да измис-
лят. И не с по-малко, а с още повече 
плам и ревност са удряли чела пред 
зловещи, отрупани с човешки кости 
олтари и карикатурни идоли.

Духовният свят не е за малки деца; 
той не е за наивници и глупци. Той 
може да бъде божествен, а може и да 
е демоничен. Може да бъде възвишен 
и свят, а може и да води в преизподня-
та. Трябва да се различават духове-
те – светлите и тъмните, добрите 
и злите. Светът на религиозното 
е нееднозначен, амбивалентен. Там 

има подводни течения, остри скали, 
провали и тъмни пропасти, където 
неопитният и глупакът ще се прости 
и с разума си, и с живота си. В него 
мъдрият ще намери кристалния чер-
тог на разума, а нищожният – деб-
рите на мрака и абсурда, тъмните 
пустини на схоластиката, идолите 
на фарисейството и фетишизма, чер-
ните подземия на суеверията. Не си 
струва да се гмурваш в религията 
главоломно като в тъмна вода. Вни-
мавай! Тук е особено важно да имаш 
ясна глава и трезва преценка. Бягай 
от нездравата духовност като от 
чума! Стой далеч от света на исте-
рията и сляпата екзалтация, „виде-
нията”, „откровенията” и „чудесата”, 
всевъзможните „пророци” и „старци”, 
които вещаят бъдещето, хората, 
които говорят от името на Бога, 
апокрифните текстове, поучения и 
бабини деветини. Това са блъфове, но 
блъфове жестоки и безчовечни, кои-
то се хранят с хора, които поглъщат 
алчно мозъка ти, душата ти, а могат 
да погълнат и живота ти. Лъжедухов-
ността е безпощадна.   

Трябва внимателно да избираме в как-
во вярваме и на какво се покланяме. 
Та това може би е най-важният избор 
в живота ни. Религиозната потреб-
ност е вродена у човека, но в рели-
гията е особено важно да има здрав 
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разум, трезвост, критичност, мяра 
и вкус. Съществуването на всички 
тези форми на лъжлива, извратена 
духовност и религиозност, които 
описва с такава вещина професор 
Дворкин, е най-добрият аргумент 
срещу религиозния ирационализъм и 
фидеизъм. Сградата на духа не може 
да се гради върху сляпата вяра и ира-
ционалния избор на сърцето.  „Изклю-
чи мозъка! Приеми всичко със сърце-
то!” – това повтарят всички секти 
в безброй форми и по безброй начини. 
Следователно, трябва да направим 
обратното на онова, което те искат 
от нас. Разумът е най-добрият ни съ-
юзник – и защо да се отказваме от 
него? За да бъдем по-лесно измамени 
и налапани? Нека знанието и просве-
теността ни дадат светлината си, 
нека интелигентността, добрият 
вкус и чувството за хумор ни подкре-
пят. Никой самозван „гуру” или „ста-
рец”, „учител” или „месия” не може да 
ни отнеме ведрия дух и яснотата на 
ума. Тук силата се губи, балонът им, 
който изглеждаше толкова страшен, 
се пука, те увяхват и, нищожни, без-
силни, изчезват там, откъдето са 
дошли. 

Обикновено казват, че за религията 
е необходима само вяра. Просто вяр-
вай. Но това „просто вярвай” го чува-
ме и от всички секти. Просто вярвай 

и толкоз! Какви знания, какви аргу-
менти и доказателства? – просто 
вярвай! Наистина гениално просто. 
Навремето ми се случи да общувам с 
американски мормони – млади, искре-
ни и запалени момчета. Говорих им 
за това, че градовете и царствата, 
описани в Книгата на Мормон, не са 
съществували никога в действител-
ност; не е намерен нито един камък, 
нито едно сечиво, нито един накит 
от тези въображаеми градове, няма 
никакви исторически и археологи-
чески свидетелства за тях. И какво 
мислите, че стана? Мормоните ме 
изгледаха като малоумник. – Какво 
значение има всичко това? – казаха 
те и свиха презрително рамене. – Във 
вярата няма аргументи и доказател-
ства. Просто вярвай! Това ти стига!

Това иска от теб сектата. Но не е 
достатъчно само да вярваш. Трябва 
да знаеш в какво вярваш и защо го 
вярваш. Казано е: „Credo ut intelligam” – 
„Вярвам, за да разбирам”. И: „Intelligo 
ut credam” – „Разбирам, за да вярвам”. 
Трябва да направиш разумен избор – и 
за това ти е нужен разум, мисъл, ин-
телектуална висота, култура на ар-
гументите, съжденията и умозаклю-
ченията. Срещу теб е сектата, коя-
то сграбчва сърцето ти чрез страха, 
религиозния възторг, жаждата за 
чудо, величие и авторитет. Зад теб 
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са разумът и просветеността. Не 
сме сами срещу мрачния ирационален 
свят, който ни натрапва сектата – 
зад нас са културата, интелектът, 
знанието и човечността. Дори само 
изтънченият усет за красиво и гроз-
но и добрият вкус могат да ни предпа-
зят от много глупости, падения и из-
вращения. Не си струва да приемаме 
нищо безрезервно, да се прехласваме 
пред всеки идол и да треперим пред 
неговите заповеди. Нека чувство-
то ни за красота и изтънченост да 
прецени онова, което ни се натрапва 
като обект за поклонение, и ако то 
е грозно и тъпо, да го отхвърли с на-
смешка; нека достойнството ни на 
богоподобни създания да ни предпази 
от унижението да пълзим по корем в 
прахта пред идоли; нека критичната 
способност на разума да хвърли ел-
мазения си лъч в мътната гмеж от 
глупости и заблуди и да я изгори с бо-
жествения си пламък. 

Способността да разсъждаваш кри-
тично и да правиш преценка са при-
знак на зрял и овладян интелект. За-
виждам на онези девствени умове, на 
онези щастливи дръвници, които при-
емат всичко на вяра с радост и енту-
сиазъм, без капка съмнение – дали ще 
е Комунистическият манифест, дали 
ще е Бхагавадгита или Коранът – 
няма значение, важното е да бъде 

поднесено авторитетно, да бъде на-
тикано в мозъците им като последна 
и абсолютна истина. За какво им е на 
такива хора философия? За какво им 
е знание, култура, образование? Нищо 
такова не им е нужно. Трябва им само 
един гуру, едни смръщени вежди, една 
креслива уста и една сурова заповед: 
„Ти си нищо, ти си роб, ти си малоум-
ник, ти ще падаш на колене пред мен, 
ще ми целуваш краката, ще вярваш и 
няма да разсъждаваш“. 

Но на разума не можеш да креснеш: 
„Млъквай и не разсъждавай!” Разумът 
е светлина, вложена в човешкото съ-
щество от Създателя. Ако го прене-
брегнем, ще станем роби на мрака, 
невежеството и глупостта. И пра-
вославието най-малко може да бъде 
заподозряно в насърчаване на неве-
жеството. Отците на православие-
то, учителите на църквата са били 
сред най-образованите хора на свое-
то време, блестящи ерудити, мъже с 
изключителна изтънченост, знания 
и култура. Много от тях са получили 
блестящо образование в светските 
университетски центрове на своята 
епоха, каквито са били Атина, Рим и 
Александрия, и са познавали до най-
големи тънкости античната филосо-
фия и култура. Това им е позволило да 
създадат онзи блестящ богословско-
философски синтез, който ние днес 
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познаваме като християнска догма-
тика. 

Антиинтелектуализмът, враждеб-
ността към знанието и културата 
е най-прекият път към невежество-
то и мрака. Там ще те посрещнат 
сектите, култовете и ересите – та 
това е родината им, естествената 
им среда. Неслучайно е казано: „Сън-
ят на разума ражда чудовища”. Онзи, 
който отказва помощта на разума, с 
който го е дарил Бог, който не иска 
да върви по пътя на знанието и про-
светеността, трябва да бъде готов 
да се потопи в нощта на най-мрач-
ните лудости и суеверия, да приеме, 
че тъмните сили ще си играят с него 
като с играчка. 

Благодарим на професор Дворкин, че 
не ни изоставя, когато бродим по 
тъмните пътеки на лъжливата ду-
ховност, че слиза заедно с нас в ада 
на абсурда и хвърля човеколюбиво 
лъча на разума и просветеността и 
в най-тъмните му кътчета. Книга-
та Сектознание е чудесен наръчник 
за всеки, който би искал да опознае 
страната на сектите и да научи 
нещо повече за слабостта на духа и 
слабите страни на човешката приро-
да. Да научи нещо и за себе си... Бла-
городна книга на един благороден чо-
век, на един човеколюбив дух – и нека 
Бог му въздаде за това.  

Примерът на светците

За нас, православните християни, 
най-добър пример са отците и учите-
лите на Църквата, създали учението 
й, формулирали догмите й. Може би 
това са били хора, прекарали живота 
си далеч от цивилизацията, в диви 
пустини и пещери? Дали не става 
въп рос за прости люде, за хора от 
народа, за полуграмотни монаси, от-
шелници и „старци”? Не, историята 
ни казва съвсем други неща за тях. 
Светителите на християнската 
Църква са най-образованите мъже на 
своето време, носители на аристо-
кратична изтънченост и култура, 
блестящи интелектуалци, учени, фи-
лософи, ритори, поети... С пълни шепи 
са черпели те от античната фило-
софия, литература и култура, за да 
построят величествената сграда на 
християнската духовност.  

Да разгледаме няколко примера от 
живота на отците. Ето, например, 
св. Атанасий Велики, бащата на Ни-
кейския събор, победил арианската 
ерес, защитил догмата за божестве-
ността на Христос. Роден в Алексан-
дрия, най-големия културен център на 
античния свят, получава блестящо 
светско образование. Според църков-
ния историк Созомен той бил „добре 
образован, изтънчен в граматиката 
и риториката, и още като младеж 
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показал дълбоки знания и мъдрост”. 
По произход египтянин, той владее 
старогръцкия като елин, цитира в 
трудовете си Омир, Платон, Ари-
стотел и Демостен. Философските 
познания на Атанасий му помагат в 
огромна степен да защити централ-
ната християнска догматична теза 
за единосъщието на Отца и Сина – 
едно не само религиозно, но и инте-
лектуално постижение, изискващо 
солидна философска и богословска 
подготовка, култура на мисленето, 
майсторство в аргументацията и 
полемиката с противниците. Според 
Павел Флоренски терминът „единосъ-
щен” (ὁμοούσιος), изкован от Атана-
сий (чисто философски термин, кой-
то не се среща никъде в Библията) е 
„свещена парола”, „знаме на христи-
янството”, „кристално изваяна фор-
мула, описваща с човешки понятия 
непостижимостта на Божеството”. 
И тази формула, преминала нетленна 
през хилядолетията, завещана ни за-
винаги от великия александриец, е па-
метник не само на духовната възви-
шеност на Александрийския епископ, 
но и на необикновената му елоквен-
ция и философска ерудиция.

А какво да кажем за великите кападо-
кийци – Василий Велики, Григорий Бо-
гослов и Григорий Нисийски? Св. Григо-
рий Назианзин или Богослов, формули-
рал християнското учение за Троица-
та, е роден в аристократично семей-

ство и закърмен с най-изтънчената 
култура на своето време. Младият 
Григорий и брат му Кесарий започват 
обучението си у дома под ръковод-
ството на своя чичо Амфилохий. Гри-
горий продължава образованието си в 
Кесария Кападокийска и Александрия. 
През есента на 350 г. той пристига в 
столицата на философията – Атина, 
за да следва в Академията, основана 
от великия Платон. В Атина той изу-
чава философия, риторика, поезия, ге-
ометрия и астрономия. „Атина, чуд-

ната обител на науките, тази златна 

Атина, дала ми толкова много”, изли-

ва по-късно сърцето си Богословът. В 

Атина, където прекарва шест години, 

той се запознава с трудовете на Пла-

тон, Аристотел и неоплатоническа-

та философия, която впоследствие 

оказва толкова силно влияние върху 

неговото богословско творчество. 

След края на обучението си Григорий 

остава за известно време в Атина, 

за да преподава риторика.

От аристократичен род е и славният 

Василий Велики, великан на Църквата, 

приятел на великия Григорий. Василий 

също започва обучението си у дома, 

учи го баща му Василий Старши, пре-

подавател по риторика. Бъдещият 

вселенски учител следва философия в 

Кесария и Константинопол, и продъл-

жава образованието си в блестяща-

та космополитна Атина, в Платоно-
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вата Академия, под ръководството 

на риторите Проересий и Имерий. 

Там, в Атина, се запознава с Григорий 

и двамата стават приятели за цял 

живот. Под стряхата на тази дивна 

антична обител на мъдростта и Му-

зите разцъфтява тази велика дружба 

между двамата великани на христи-

янската духовност. Философските 

и научни знания, получени в Атина, 

Василий използва по-късно не само 

в богословските си трудове, но и в 

прочутия си Шестоднев – енциклопе-

дия и компендиум на цялото антично 

знание за света. Той има и брат – св. 

Григорий Нисийски, който също мина-

ва по този път, следвайки риторика, 

литература и философия. Творчест-

вото на св. Григорий е повлияно силно 

от Ориген и Филон Александрийски. 

Августин Блажени – „Учителят на 

Запада”. Един от най-големите ми-

слители и интелектуалци на своето 

време. Роден в семейство на бла-

городници в северноафриканския 

град Тагаста, изпратен да учи в 

Мадаура, където придобива за цял 

живот любов към римските кла-

сици – Хораций, Вергилий, Овидий, 

Катул, Марциал, към класическата 

латинска литература и култура. 

Следва риторика в Картаген. По 
собствено негово признание, след 
като е прочел диалога Хортензий, 
попада под силното влияние на фи-

лософа и оратора Цицерон. Чете 
трактатите на Плотин в превод 
на римския ритор Марий Викторин, 
и се запознава чрез тях с филосо-
фията на неоплатонизма. Впослед-
ствие, вече като епископ и учител 
на Църквата, казва, че е намерил 
у Платон всичко за Бога и Неговия 
Син освен едно – че „Словото стана 
плът”. Неоплатоникът Симплициан 
го насочва към християнството. 
Августин преподава известно вре-
ме риторика в Рим, но големият об-
рат в живота му настъпва, когато 
отива в Милано (тогава Медиолан) 
и се запознава с епископа на града 

св. Амвросий Медиолански – също 
блестящ ерудит, оратор и интелек-
туалец, който го взема под крилото 
си. Такъв е пътят на Августин към 
Музите и към върховете на христи-
янската духовност. Августин е не 
само най-големият латински отец, 
велик философ и богослов, но и един 
от най-плодовитите автори на къс-
ната античност изобщо. Без него 
епохата на патристиката би се ли-
шила от най-ярката си звезда.  

Великият Йоан Златоуст. Роден в Ан-
тиохия, голям културен център и сре-
дище на античната образованост и 
култура. В родния си град се обучава 
при ритора Ливаний. Възпитан е в 
любов към старогръцкия език и лите-
ратура, която запазва през целия си 
живот. Впоследствие учи богословие 
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при Диодор Тарсийски от Антиохий-
ската богословска школа. Познани-
ята по философия и теология, които 
получава в Антиохия, и ораторските 
умения, възпитани от Ливаний, го 
правят блестящ оратор и стилист, 
ненадминат майстор на литератур-
ната форма и художествения изказ. 
Славата на златоустия учител на 
Църквата остава неизменна през хи-
лядолетията. 

Максим Изповедник. Също от благо-
родническо семейство, роднина на 
императора Ираклий (611-641) и не-
гов личен секретар. Мъж с блестящо 
възпитание, образование и култура – 
получил е най-изтънченото и добро-
то, което е могла да даде епохата. 
Образова се, като изучава различни-
те философски школи и преди всичко 
диалозите на Платон, трудовете на 
Аристотел и неоплатоническите фи-
лософи – Плотин, Порфирий, Ямблих и 
Прокъл. Следва философия, матема-
тика и астрономия в Константино-
пол, Кесария и Александрия. Интере-
са си към философията запазва през 
целия си живот. Максим, който е 
един от най-философичните източни 
отци, оборва с философските си зна-
ния ересите на монотелитството и 
моноенергизма, формулирайки право-
славния догмат за двете енергии и 
двете воли в Христос. Пак той лан-
сира в християнския свят трудовете 
на Псевдо-Дионисий Ареопагит, по-

влияни силно от неоплатоническата 
философия. 

Йоан Дамаскин – велик завършител 
на една велика епоха: епохата на па-
тристиката. И той е един от най-из-
тънчените интелектуалци на своето 
време. Получава в родния си Дамаск 
класическо старогръцко образование, 
изучава философия, музика, астроно-
мия и теология. Наричат го „съперник 
на Питагор в математиката и на Ев-
клид в геометрията”. Познава добре 
арабски език, чете Корана в оригинал. 
Йоан е блестящ оратор и полемист, 
умел защитник на иконопочитанието, 
но и велик систематизиращ и син-
тезиращ ум, създал компендиума на 
светоотеческата теология и цялата 
късноантична образованост – прочу-
тия Източник на знанието, състоящ 
се от три части: Философски глави, 
Изложение на ересите и Точно изло-
жение на православната вяра. Без-
смъртният труд на Йоан с неговата 
класическа яснота, литературен бля-
сък и интелектуална задълбоченост 
остава и до днес златно мерило за 
ортодоксалност и християнски дух.

Тези мъже формулират християнска-
та догматика – този великолепен ин-
телектуален и концептуален синтез, 
тази велика сграда на духа, готова 
до подслони под гостоприемната си 
стряха всички човешки поколения. 
Дали духовният им аристократизъм, 
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знанията им, интелектуалната им 
подготовка са били нещо странично 
и несъществено за техния уникален 
труд? Едва ли. Огромно е значение-
то на античната култура и преди 
всичко на старогръцката философия 
за оборването на ересите и форму-
лирането на християнските догми. 
Цялата троична и христологична 
терминология идва от античната 
философия. Тъй в пресечната точка 
на божественото Откровение и чо-
вешката мъдрост се ражда златно-
то сечение на догматиката. И уро-
кът за нас е: за да бъдеш наистина 
православен, за да държиш ума си в 
непокътната ортодоксия, трябва да 
имаш знания, нещо повече – да бъдеш 
човек на духа, човек на знанието. Не-
вежеството, напротив, поражда ере-
си. Невежеството е ерес и ереста е 
невежество. Сънят на разума ражда 
чудовища. 

Ще завършим краткия ни обзор с 
двама персонажи, които са ни толко-
ва близки още от детските ни годи-
ни: светите братя Кирил и Методий. 
В житието на св. Константин-Кирил 
Философ се казва, че родителите 
му – солунският велможа Лъв и него-
вата съпруга Мария – живеели бла-
гочестиво, изпълнявайки Божиите 
заповеди. Константин бил седмият 
им син. След раждането му двамата 
дали обет да живеят като брат и 
сестра и живели тъй до самата си 

смърт. На седем години Константин 
сънувал сън и го разказал на баща си 
и майка си със следните думи: „Вой-
водата, управител на нашия град, 
събра всички девойки на нашия град 
и ми рече: „Избери си която искаш 
от тях за своя годеница”. Аз ги ог-
ледах внимателно и забелязах една, 
най-хубава от всички, със светещо 
лице, украсена с множество златни 
мъниста, бисери и накити; името й 
бе София [гр. Мъдрост]. Нея си из-
брах”. Родителите разбрали, че Гос-
под дава на момчето за годеница 
Мъдростта, възрадвали се духом и 
започнали да учат Константин не 
само на книга и четмо, но и на раз-
ум и мъдрост. „Синко – казвали те на 
Константин с думите Соломонови, 
– почитай Господа и ще се укрепиш; 
пази заповедите и ще живееш; напи-
ши думите Божии върху скрижалите 
на сърцето си; кажи на мъдростта: 
„ти си ми сестра!” и наречи разума 
твой сродник (Притчи 7:1-4). Мъд-
ростта сияе по-силно от слънцето, 
и ако я имаш за помощница, тя ще 
те избави от много злини”. И мла-
дият Константин последвал роди-
телското напътствие. В Цариград, 
където бил изпратен, той следвал 
в Магнаурската школа. Там изучил 
Омир, геометрията, диалектиката и 
философията под ръководството на 
Лъв Математик и Фотий, патриарх 
Цариградски. Освен това завършил 
риторика, математика, астрономия, 
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музикално изкуство и изобщо всички 
светски науки и освен гръцкия зна-
ел латински, еврейски, арамейски и 
други езици. Наричали го Философ. 
Въпреки че бил възпитаван в царския 
двор под личното наблюдение на им-
ператора, той помнел добре своята 
Годеница. След като се отказал от 
една хубава и богата невеста с бла-
городно потекло, той бил ръкополо-
жен за йерей и станал библиотекар 
в храма „Св. София“. Впоследствие 
преподавал философия в Магнаур-
ската школа. Още като съвсем млад 
победил в публичен диспут водача 
на иконоборците – бившия патриарх 
Йоан Граматик. Като един от най-
учените мъже на империята бил из-
пратен от императора при арабския 
халиф и хазарския каган – пътува-
ния, известни като „сарацинската” 
и „хазарската” мисии. В манастира 
Полихрон на малоазийската планина 
Олимп Философът заедно с брат си 
Методий създал азбука за славяните 
– най-вероятно това е била глаголи-
цата. През 862 г. в Константинопол 
дошли пратеници на моравския княз 
Ростислав. Моравците, които били 
славяни, молели императора да им 
изпрати „епископ и учител”, който 
„да ги учи на правата вяра на тех-
ния език”. Императорът повикал 
Константин и му казал: „Чуваш ли, 
Философе, тези думи? Никой друг 
не може да стори това освен теб. 
Вземи брата си и върви”. В Моравия 

светите братя създали славянското 
богослужение и превели на старосла-
вянски (старобългарски) Евангелие-
то, Апостола, Псалтира и Октоиха. 
Това била третата мисия на Фило-
софа – славянската. След три годи-
ни братята били повикани в Рим. За-
щитниците на „триезичната ерес” 
ги обвинявали за дързостта им, с 
която се осмелявали да проповядват 
на славяните на техния роден език. В 
Рим Философът победил триезични-
ците в открит диспут и славянски-
те книги били признати от папата. 
Скоро след това той се разболял 
тежко, приел монашество с името 
Кирил и починал в Рим, където бил и 
погребан. 
Пространното житие на св. Кирил ни 
съобщава и един забавен епизод от 
живота му. Веднъж хората видели, че 
е плувнал в пот. „Защо си потен, Фи-
лософе?” – попитали те. „Препирах се 
с прости хора” – отговорил той.

И ето че тъкмо този изключите-
лен мъж, този Философ и годеник на 
Мъдростта е научил славянските 
народи на четмо и писмо, на духов-
ност и култура. Ние, славяните, сме 
призвани от съдбата и провидение-
то да подражаваме на нашия светец 
покровител – Философа Кирил, да 
копнеем заедно с него за неговата 
небесна Годеница. Нека вкусим като 
него от златния плод на мъдростта 
и знанието, за да бъдем наистина 
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хора на Словото – слов-яни, славяни. 
Неслучайно из всички славянски земи 
катедралните храмове са получа-
вали името София (Мъдрост) – и в 
Охрид, и в София, и в Киев, и в Нов-
город. Това наследство задължава. 
Не отива на един православен хрис-
тиянин, на един слов-янин, духовно 
чедо и ученик на Философа, да мрази 
знанието, културата и интелекта, 
да си избере за покровител невеже-
ството и обскурантизма. Това е аб-
сурдно. Viri obscuri (хора на мрака) са 
триезичниците, а не духовните по-
томци на Философа, неговите сино-
ве и дъщери от великото му духовно 
семейство – славянството. Да пом-
ним винаги това.    

Възможен ли е сектантски дух 
в православието?

Много бих се радвал да кажа: не, не е 
възможен. Но когато чета изказва-
не на уважаван архимандрит, който 
сравнява благодатта в човека с из-
тощаващата се батерия на мобилен 
телефон и ни препоръчва да я „зареж-
даме” всеки път отново „от мрежа-
та”, т.е. с допир до мощи и чудотвор-
ни икони; когато един почтен архи-
ерей нарича Богородица „асансьор 
към небето”, а друг, още по-мастит, 
учи от амвона, че тя е „заслужила” с 
делата си да стане Майка на Бога, 
т.е. внушава на вярващите пелаги-

анската ерес; когато православен 
автор твърди, и то напълно сериозно, 
че „има скрито прозорче в рая”, през 
което Божията Майка пуска тайно 
от Христос грешните души; когато 
наглед съвсем разумни хора вярват 
в апокрифи като Ходене на Богоро-
дица по мъките и Митарствата на 
блажена Теодора; когато уважавани 
богослови се позовават сериозно в 
трудовете си на тези апокрифи; ко-
гато благочестиви православни хрис-
тияни търкат мощите с кърпичка 
или шалче, за да ги „наелектризират” 
с благодат; когато почтени монаси 
раздават като най-висше благодея-
ние памучета, „пренощували” до някоя 
светиня; когато на въпрос от публи-
ката „ще се спаси ли онзи, който умре 
на Великден?” мастит свещеник с по-
беляла брада не намира да отговори 
нищо друго освен едно „дано!” – в тези 
и в много други случаи аз започвам да 
се съмнявам в тази невъзможност. 
Уви, неграмотността, суеверието 
и невежеството облагат с мрачния 
си данък и мнозина православни. Сек-
тантският подход и дух присъстват 
твърде често и у нас.

Да, православието на апостолите и 
отците е изпълнено с вечна красо-
та, то е пътеводна звезда за всеки 
човек и всички човешки поколения. Но 
православието на невежите бабички, 
самозваните „старци” и фанатични-
те дръвници; православието на фари-
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сеите, законниците и жреците, кои-
то виждат в него не религия на духа и 
любовта, не дълг да служиш самоот-
вержено на ближните, не евангелска 
всеобхватност, не зов за космическа 
универсалност и пълнота, не сърце, 
пламенеещо от любов, а система от 
правила и забрани, ритуални молитви, 
пости, колянопреклонения и поклони, 
един жречески култ, който трябва да 
се възпроизвежда до най-дребни под-
робности във всяко ново поколение, и 
който с механичното си изпълнение 
гарантира „асансьора към небето”, 
както, впрочем, и земните блага за 
своите служители, – такова едно пра-
вославие е карикатура, то е грозота 
и трагедия на духа. Това не е правос-
лавието на Христос и Евангелието, а 
нещо съвсем друго; дори и да запаз-
ва формално, механично корпуса на 
християнските истини в себе си, то 
се превръща в гротескна пародия на 
оригинала. За щастие, истинското, 
евангелското православие, Христови-
ят универсалистичен дух се пазят и 
ще се пазят винаги в нашата Църква 
– и от светците, и от верните све-
щеници и монаси, и от безименните 
скромни праведници, които раздават 
последните си сили и стотинки на 
ближните, без да подозират в своето 
смирение, че изпълняват с това зако-
на Христов. Но до тях са и тълпите 
свещопалци, които възприемат Църк-
вата като някаква агенция или фирма 
за обредни услуги, и свещениците и 

владиците с манталитет на фарисеи 
и жреци, продаващи тези услуги на 
„клиентите”, обслужващи поверения 
им „култ” и личния си просперитет. 
Наблизо са и суеверните поклонници 
на всевъзможните апокрифни виде-
ния, поучения, „пророчества” за свър-
шека на света, на всички тези иди-
отски псевдоправославни книжлета 
и брошурки, живеещи в атмосфера на 
страх, терзаещи себе си и околните 
с дух на паника и алармизъм; и привър-
жениците на „правилния календар”, и 
всевъзможните „истинноправослав-
ни” разколници, старообредци и се-
ктанти. Целият този зоопарк е сред 
нас – и често пъти ни се струва не-
възможно да отделим истинското от 
лъжливото, пшеницата от бурените, 
плъзнали из нея. Но нали точно такова 
е и пророчеството на Спасителя – че 
житото ще расте заедно с бурените 
чак до самия край...
 
За разликата между истинското и 
фалшивото благочестие са разсъж-
давали много философи и богослови 
през вековете, но ние ще се ограни-
чим само с двама християнски ми-
слители от ХХ век. Ето какво казва 
монахиня Мария Скобцова, известна 
като „Майка Мария”, за „законниче-
ския”, т.е. фарисейския стил в пра-
вославието: 

„Какъв е нравственият облик на за-
конника? Какво е духовното му съ-
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държание? Най-много от всичко той 
жадува за абсолютна устроеност, 
за пълно подчинение на вътрешния 
живот на един външен, разработен 
до най-дребната подробност ритъм. 
Външният ритъм обхваща всичко. 
Извън църквата той знае духовния 
смисъл на всяка подробност от бита; 
пази постите и преживява ден след 
ден съдържанието на църковния кръг 
на богослужението. Той пали свещи-
те, когато е редно, и се кръсти пра-
вилно. В църквата не допуска никакво 
отклонение от установените же-
стове. В точно определен момент от 
богослужението застава на колене; 
в определен момент се покланя и се 
прекръства. Той знае твърдо, че от 
Пасха до Възнесение е престъпно да 
се застава на колене, знае колко пъти 
в годината ще отиде на изповед и 
най-главното – до тънкост е изучил 
богослужебните правила и се сърди 
и негодува, ако нещо в църковната 
служба е пропуснато, защото така не 
е редно. В същото време му е почти 
все едно, ако прочетеното е непонят-
но, ако се чете като скоропоговорка. 
Формата и реда на службите затъм-
няват за него вътрешното съдържа-
ние на отделните молитви. Многоча-
совото четене от клироса го потапя 
в някаква атмосфера на благочестие, 
създава определен ритъм на духов-
ния му живот; и това е главното, към 
което той се стреми, съдържанието 
не го интересува особено. Молитви-

те му са продължителни – той има 
постоянно и неподвижно молитвено 
правило, в което често повтаря едни 
и същи молитви на едни и същи мес-
та. Той не отделя Евангелието и Гос-
поднята молитва от общия състав 
на това правило: всички те са само 
част от веднъж завинаги определе-
ното хармонично цяло. Духовният 
живот на такъв човек е разчетен до 

най-малки подробности. Ако се за-

дълбочите, ще откриете, че всичко 

това има връзка и дори зависимост 

от нехристиянските религии на Из-

тока: чувства се и своеобразен дер-

вишизъм, и отзвуци на индуизма, но 

най-важното – страстна вяра в ма-

гията на думите, словосъчетанията, 

жестовете и ритъма на жестовете. 

Законникът има много силно развито 

чувство за дълг и послушание. И от-

ношението към човека се определя 

от поетото послушание, а не от не-

посредствената любов към него...

Това е душа, която не търси подвига; 

тя се бои от неговата непосилна те-

жест... Суровият и разреден въздух на 

жертвената любов не е по нейните 

сили. Тя мята върху хаоса здравото 
покривало на определеното и позволе-
ното и хаосът престава да я измъчва. 
Тя знае за силата на магическите за-
клинания, често изразявани с нераз-
бираеми думи; владее силата на же-
ста и позата, подобно на дервиш. Тя е 
оградена и спокойна. Вместо с живия 
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Бог, вместо с Христос – разпнатия и 
възкръсналия, нямаме ли тук работа с 
нов идол, който в новото езичество 
разкрива себе си в споровете за сти-
лове, устави, правила, забрани – не е 
ли това тържество на съботата над 
Сина Човешки? Страшно е идолопо-
клонството в света, когато то пре-
дава Христос в името на държавата, 
нацията, социалните идеи, дребния 
буржоазен комфорт и благополучие. Но 
още по-страшно е идолопоклонство-
то в Църквата, когато подменя Хрис-
товата любов с пазене на съботата”.
За фарисейския дух в християнство-
то размишлява и Бердяев: 

“В Църквата е настъпила сравнител-
на неподвижност, сякаш вкаменяване 
и вцепенение. Църквата започна да 
живее само с опазване на миналото, 
с връзката си с миналото, т.е. изра-
зява само една страна от църковния 
живот — консервативната. Църков-
ната йерархия стана враждебна на 
творчеството, подозрителна към 
културата, тя принизява човека и се 
страхува от неговата свобода, про-
тивопоставя пътищата на спасение-
то на пътищата на творчеството... 
Това е будистки уклон в християн-
ството. Престанахме да разбираме 
Църквата интегрално, като вселен-
ски духовен организъм, като онтоло-
гическа реалност, като охристовен 
космос. Победи диференциалното 
разбиране за Църквата като инсти-

туция, като съдружие на вярващите, 
като йерархия и храм. Църквата се 
превърна в лечебно заведение, където 
постъпват отделните души, за да се 
лекуват. Тъй се утвърждава христи-
янският индивидуализъм, равнодушен 
към съдбата на човешкото общество 
и на света. Църквата съществува за-
ради спасението на отделните души, 
но не се интересува от творчество-
то на живота, от преображението на 
живота — обществен и космически. 
Съзнанието от този род е склонно да 
оправдава еснафския бит като сми-
рен и безопасен и да го обединява в 
една система с монашеския подвиг на 
малцина, но никога не може да благо-
слови творчеството. Простата ба-
бичка, ни казват, се спасява по-добре 
от един философ. За да се спаси, не 
йтрябва знание, не й трябва култу-
ра и т. н. Но аз си позволявам да се 
усъмня в това, че на Бога са нужни 
само прости бабички, че с това се 
изчерпва Божият план за света, Бо-
жията идея за света. Пък и простата 
бабичка днес вече е мит, тя е стана-
ла нихилистка и атеистка. Вярващ 
християнин днес е философът и чове-
кът на културата. Могат по своему 
да се спасяват невежи хора, глупци и 
дори идиоти, но аз си позволявам да 
се усъмня, че в Божията идея за све-
та, в замисъла на Царството Божие 
влиза заселването му изключително с 
малоумници, глупци и идиоти. Позво-
лявам си да мисля, без да нарушавам 
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подобаващото ни смирение, че в него 
влиза положителната пълнота на 
битието, онтологичното съвършен-
ство. Апостолът ни препоръчва да 
бъдем младенци по сърце, но не и по 
ум. Творчеството на човека, знание-
то, изкуството, социалната правда 
и т. н. са нужни не за личното спасе-
ние, а за осъществяването на Божия 
замисъл за света и човечеството, за 
преображението на космоса, за Цар-
ството Божие, в което влиза цялата 
пълнота на битието. 

Фарисейското смирение създава ред 
в живота, в който обичайният еснаф-
ски-битов живот се смята за по-сми-
рен, по-християнски, по-морален от 
живота на човека, придобил по-висок 
духовен живот, любов, съзерцание, по-
знание, творчество, които винаги са 
подозирани в недостиг на смирение и 
в гордост. Да търгуваш в дюкян, да 
живееш най-егоистичен семеен жи-
вот, да служиш като чиновник в по-
лицията или в акцизното ведомство 
— всичко това е смирено, не твър-
де самонадеяно, не твърде дръзко. А 
виж, да се стремиш към християнско 
братство на хората, към осъществя-
ване на Христовата правда в живо-
та, да бъдеш философ или поет — не 
е смирено, то е гордо, самонадеяно 
и дръзко. Някой бакалин, не само ко-
ристолюбив, но и безчестен, е за-
страшен по-малко от вечна погибел, 
отколкото човек, който търси през 

целия си живот истината и правда-
та, който жадува за висша красота. 
Човекът на духа, поетът на живота, 
търсачът на правда и на братство 
между хората е изложен в по-голяма 
степен на опасността от вечна по-
гибел!... 

Мъртвото равнодушие към човека и 
природата, към всичко живо в името 
на пътя на самоспасението е отвра-
тителна проява на религиозния егои-
зъм, то е изсушаване на човешката 
природа, отглеждане на „евнуси хлад-
ни по сърце”. Срещаното понякога мо-
нашески-аскетическо недоброжела-
телство към хората и света, охлаж-
дането на сърцето, вкаменяването му 
за всичко живо и творческо е израж-
дане на християнството, упадък на 
християнството. Подмяната на за-
поведта за любов към Бога и ближния, 
дадена от Христос, със заповедта 
за външно смирение и послушание, 
охлаждаща всяка любов, е тъкмо из-
раждане на християнството, неспо-
собност да разбереш божествената 
истина на християнството. Човекът 
е призван да бъде творец и съучаст-
ник в делото на Божието сътворение. 
Има зов Божи, обърнат към човека, 
на който човекът трябва да отго-
вори свободно. На Бога съвсем не са 
нужни покорни и послушни роби, веч-
но треперещи и егоистично заети 
със себе си. На Бога са нужни синове, 
свободни и творящи, обичащи и дръз-
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новени. В света не би имало толкова 
страшни катастрофи и трусове, не 
би съществувало толкова голямо без-
божие и падение на духа, ако христи-
янството не беше станало безкрило, 
скучно, нетворческо, ако то не беше 
престанало да вдъхновява и насочва 
живота на човешките общества и 
култури, ако то не беше изтласкано в 
едно малко кътче на човешката душа, 
ако условният и външен догматизъм и 
ритуализъм не беше заместил реал-
ното осъществяване на Христовата 
правда в живота”. 
Религията, разбирана не като дейна и 
жертвена любов, не като клокочеща в 
сърцето жажда за правда (Мат. 5:4), 
не като подражание на божествена-
та обич на Отца, обхващаща всич-
ки хора на света (Мат. 5:45), а като 
сбор от ритуални задължения, като 
наръчник по обреди, пости, молитви 
и поклони, е най-големият блъф, най-
горчивата заблуда и най-отдалеча-
ващото от Бога нещо на тази земя. 
Независимо от цялата си формална 
ортодоксия, привърженикът на този 
тип религиозност неизбежно стига 
до сектантски мироглед. Тъй отново 
се оказваме в страната на сектите 
и ставаме роби на човеци вместо 
синове и дъщери на Небесния Отец. 
Вместо Христос – самозвани учите-
ли и гурута, вместо Неговия небесен 
закон – „предания на старците” (Мат. 

15:1) и „учения и заповеди човешки” 
(Марк. 7:7-9). „И рече им Иисус: вни-
мавайте и се пазете от кваса фари-
сейски и садукейски” (Мат. 16:6). Към 
това няма какво да се добави.

Поздрав  
от Великия Инквизитор

И все пак защо човешките души ле-
тят към лъжеучителите и духовни-
те мъчители жадно като мушици 
към огън? Кое ги притегля толкова 
властно, какво ги хипнотизира? Тази 
загадка на човешката природа не ни 
дава мира. Има сякаш нещо в чове-
ка, някаква вродена слабост, някаква 
предателска гнилост в сърцето му, 
която го прави лесна плячка за хищ-
ниците наоколо. Нещо странно и не-
обяснимо го тегли към това да бъде 
жертва, роб, да слуша почтително 
палача, властника, заповедника, да 
слугува на тирани и диктатори, да 
върви покорно на война така, както 
овчето стадо върви към кланицата, 
да крещи по паради и плацове, да из-
пълнява заповеди, да целува ръка на 
мъчителя, да се въргаля в прахта 
пред всеки истукан, всеки начумерен 
идол на златен трон. Човечеството 
открай време е обичало своите мъ-
чители, хората пазят благоговейно 
паметта на завоевателите и масо-
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вите убийци, издигат им паметници, 
строят им мавзолеи. Цезар, Наполеон, 
Сталин, Хитлер – това са героите на 
тълпата, идолите на поколенията. 
Имената им се повтарят в захлас от 
всяка нова генерация, портретите 
им висят в класните стаи и народна-
та памет неизменно обгръща с лю-
бов спомена за всеки, който е тъпкал 
човешкото множество с краката си 
като кал, като прах. Тълпите се от-
дават на тираните с мазохистично, 
почти сексуално удоволствие. От 
същия род е и обичта, която масата 
от наивници и дръвници, цялата тази 
робска гмеж храни към духовните ти-
рани – лъжепророците, лъжеучители-
те, измамниците и фалшификатори-
те на духа.   

В известната притча на Достоев-
ски от Братя Карамазови Инквизи-
торът арестува Христос, дошъл „да 
посети Своите деца” на земята – и 
тълпата, целувала благоговейно но-
зете Му, се отдръпва покорно пред 
стражите, които Го хващат грубо и 
Го отвеждат в затвора. „Защо си до-
шъл? – пита Инквизиторът. – Нали 
ни предаде цялата Си власт? Ние 
нямаме нужда от Теб”. И, горд, поди-
гравателен, ироничен, се присмива на 
Спасителя, подигравайки Го за това, 
че не е приел „разумните” съвети на 
дявола в пустинята, който познава, 

„разбира се”, грешното човечество 
по-добре от Бога, и че е надценил глу-
паво тези нищожни твари – хората. 
Любопитният монолог на Инквизито-
ра, тази негова своеобразна изповед 
може да ни помогне да разберем как 
всъщност всички тези гурута, дик-
татори, инквизитори виждат своите 
последователи и какво в действител-
ност искат от тях.

“Ти обеща на хората хляба небесен – 
казва Инквизиторът загрижено, – но 
може ли той да се сравни в очите 
на слабото, вечно порочно и вечно 
неблагодарно хорско племе със зем-
ния хляб и земните блага? И ако след 
тебе в името на хляба небесен тръг-
нат хиляди и десетки хиляди, то какво 
ще стане с милионите и с десетки-
те милиони същества, които няма да 
могат да пренебрегнат земния хляб 
заради небесния? Или са Ти мили само 
десетките хиляди велики и силни, а 
останалите милиони, многобройни 
като морския пясък, слаби, но обича-
щи Те, трябва да послужат като ма-
териал за великите и силните? Не, на 
нас са мили и слабите! Те са порочни 
и бунтовници, но накрая ще станат и 
послушни. Те ще ни се чудят и ще ни 
смятат за богове, задето сме ги ог-
лавили и сме се съгласили да понася-
ме свободата и да господстваме над 
тях — толкова ужасно ще им стане 
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накрая да бъдат свободни! Казвам 
Ти, човек няма по-мъчителна грижа 
от тази – да намери някой, на когото 
да предаде час по-скоро тази дарена 
свобода, с която това нещастно съ-
щество се ражда. Защото тайната 
на човешкото битие не е само да се 
живее, а за какво да се живее. Без да 
си представя ясно за какво живее, чо-
век няма да се съгласи да живее и по-
скоро ще се самоизтреби, отколкото 
да остане на земята...

Вместо да отнемеш свободата на хо-
рата, Ти им я умножи още повече! Или 
си забравил, че спокойствието и дори 
смъртта са по-скъпи за човека от 
свободния избор в опознаването на 
доброто и злото? Няма нищо по-съ-
блазнително за човека от свободата, 

но няма и нищо по-мъчително. Вмес-

то да отнемеш свободата на хората, 

Ти я умножи и обремени с мъченията ѝ 

човешкото царство вовеки. Ти пожела 

свободната любов на човека, та той 

свободно да тръгне след Теб. Вместо 

твърдия древен закон човекът вече 

трябваше със свободно сърце сам да 

решава занапред кое е добро и кое зло, 

имайки за напътствие само образа Ти 

пред себе си — но мигар Ти не поми-
сли, че той ще отхвърли най-накрая 
и ще оспори дори и Твоя образ и Тво-
ята истина, ако е угнетен от това 
толкова страшно бреме, каквото е 
свободата? Те ще възкликнат най-на-
края, че истината не е в Тебе, защо-

то не можеше да бъдат оставени в 
по-голям смут и мъчение, отколкото 
го направи Ти, като им остави тол-
кова грижи и неразрешими проблеми! 
По този начин Ти сам положи основа-
та за разрушаване на собственото 
Си царство и не обвинявай никого за 
това! А в същност какво Ти се предла-
гаше? Има три сили, единствени три 
сили на земята, които могат навеки 
да победят и да пленят съвестта на 
тези слабосилни бунтовници в името 
на собственото им щастие — и тези 
сили са: чудото, тайната и автори-
тетът...

Ти жадуваше свободна любов, а не 
робския възторг на роба пред могъ-
ществото Ти. Но и тогава мнението 
ти за хората беше твърде високо, за-
щото те, разбира се, са рая, макар да 
са създадени бунтовници. Огледай се 
и отсъди, ето изминали са петнаде-
сет века, иди ги виж: кого си издигнал 
до себе си? Кълна ти се, човекът е 
по-слаб и създаден по-низш, откол-
кото си мислил за него! Той е слаб и 
долен. Ние поправихме подвига Ти и го 
основахме върху чудото, тайната и 
авторитета. И хората се зарадваха, 
че отново са ги повели като стадо и 
че им е отнет най-сетне страшни-
ят дар, който им е донесъл толкова 
мъки. Не бяхме ли прави, като ги учех-
ме и правехме така, кажи? Нима ние 
не сме обичали човечеството, след 
като толкова смирено осъзнахме не-
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говото безсилие, облекчихме с любов 
бремето му и разрешихме на слабо-
силната му природа дори и греха, но с 
наше позволение? Защо си дошъл сега 
да ни пречиш? 

При нас всички ще бъдат щастливи 
и няма повече нито да се бунтуват, 
нито да се изтребват взаимно нав-
ред, както в твоята свобода. О, ние 
ще ги убедим, че само тогава ще ста-
нат свободни, когато се откажат от 
свободата си заради нас и ни се поко-
рят. И какво, прави ли ще бъдем ние, 
или ще ги излъжем? Те самите ще се 
уверят, че сме прави, защото ще си 
спомнят до какви ужаси на робство-
то и смута ги е докарвала Твоята 
свобода. Свободата, свободният ум 
и знанието ще ги завлекат в такива 
дебри и ще ги изправят пред такива 
чудеса и неразрешими тайни, че едни 
от тях, непокорни и свирепи, ще се 
самоубият, други, непокорни, но ма-
лосилни, ще се избият помежду си, а 
останалите, слабосилни и нещаст-
ни, ще припълзят към нозете ни и ще 
възкликнат към нас: „Да, вие бяхте 
прави, само вие владеехте тайната и 
ние се връщаме при вас, спасете ни 
от самите нас!” Много добре, много 
добре ще оценят какво значи да се 
подчинят веднъж завинаги! Но ста-
дото пак ще се събере и пак ще се 
покори и вече веднъж завинаги. Тога-
ва ние ще им дадем кротко, смирено 
щастие, щастието на слабосилните 

същества, каквито са и създадени. О, 
ние ще ги убедим най-накрая да не се 
гордеят, защото Ти ги превъзнесе и 
с това ги научи да се гордеят; ще им 
докажем, че са слабосилни, че са само 
жалки деца, но че детското щастие е 
по-сладко от всяко друго. Те ще ста-
нат плахи и ще почнат да ни гледат 
и да се гушат в нас от страх като 
пиленца в квачката. Те ще треперят 
безсилни пред нашия гняв, умовете им 
ще се наплашат, очите им ще ста-
нат сълзливи като на децата и жени-
те, но също толкова лесно ще преми-
нават те, само да им дадем знак, към 
веселба и смях, към светла радост и 
щастлива детска песенчица. Да, ние 
ще ги караме да работят, но през 
свободните от труд часове ще им 
наредим живота като детска игра, с 
детски песнички, хор, невинни танци. 
О, ние ще им разрешим и греха, те са 
слаби и безсилни и ще ни обичат като 
деца, защото ще им позволим да съг-
решават. Ние ще им кажем, че всеки 
грях ще бъде изкупен, ако е направен 
с наше позволение; а им позволяваме 
да съгрешават, защото ги обичаме, 
а наказанието за тези грехове — до-
бре, ние ще го поемем. Да, ще го пое-
мем ние, а те ще ни обожават като 
благодетели, понесли техните грехо-
ве пред Бога. И те няма да имат от 
нас никакви тайни. Ние ще им позво-
ляваме или ще им забраняваме да жи-
веят със своите жени и любовници, 
да имат или да нямат деца — всичко 
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това според тяхното послушание — 
и те ще ни се подчиняват с веселие 
и радост. Най-мъчителните тайни 
на съвестта си — всичко, всичко ще 
споделят с нас и ние всичко ще решим 
и те ще повярват на нашето реше-
ние с радост, защото то ще ги изба-
ви от великата грижа и страшните 
сегашни мъки на личното и свободно 
решение. И всички ще бъдат щаст-
ливи, всичките милиони същества!... 
Ако би приел тези съвети на могъщия 
дух, щеше да обхванеш всичко, което 
човек търси на земята, тоест: пред 
кого да се преклони, на кого да връчи 
съвестта си и по какъв начин да се 
съединят най-накрая всички в един 
безспорен общ и солидарен мравуняк, 
защото потребността от всемирно 
съединение е третото и последно 
терзание на хората!...”

Такава е рецептата за човешкото 
щастие на Великия Инквизитор. Той 
е умен, този стар циник. Твърди, че 
свободата е непоносимо бреме за 
човека – и нима това не е истина? 
Свободата е отговорност, а от-
говорността е най-непоносимото 
нещо. Хората бягат от нея и искат 
да се отърват от нея по всички въз-
можни начини; оттук невероятният 
успех на всички, които обещават 
да освободят човека от бремето 
на избора, бремето на Аз-а и отго-
ворността за своите решения. Ако 

до теб има някой, който ти казва 
наготово какво да правиш със своя 
живот, обяснява ти като на мал-
ко дете кое е добро и зло, красиво и 
грозно, то ти не си принуден да се 
трудиш, да израстваш, да се бориш и 
усъвършенстваш. Спестена ти е не 
само неопределеността, която ви-
наги е била мъчителна за човешките 
същества, но и усилието на мисъл-
та, трудната работа на интелекта, 
мъчителната борба за интелекту-
ално и морално израстване. Затова 
всички тези девствени души, тези 
милиони с инфантилно, детско съзна-
ние толкова лесно се предават и се 
хвърлят в обятията на гуруто, „во-
жда”, „стареца”, „наставника”. В него 
те намират онова, което са търсили 
несъзнателно цял живот – субсти-
туция на своите някогашни бавачки, 
родители и учители. 

И тогава идва Великият Инквизитор 
с неговия „мравуняк”!... Бремето на 
Аз-а е непоносимо бреме. Трудно е да 
бъдеш личност; много по-лесно е да 
бъдеш само индивид – защото инди-
видите са само екземплярни прояви 
на общото. Личността е уникална – 
индивидите са взаимнозаменяеми, 
всеки от тях може да се замени с 
всеки друг. Личността е единствена 
по рода си – индивидите са еднакви. 
Личността, тази уникална личност, 
е само една – индивидите са много, 
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много, безброй; затова те не се и 
усещат самотни и изолирани. В ма-
сата, в безброя се усещаш частица 
от цялото, рода. Стопяваш се във 
всеобщото, в безличностния приро-
ден ред, във великото „То”. Но господ-
ството на „То” е господство на без-
личието и нищожността. Масата, в 
която господства стандартът на 
„средния човек”, е у-сред-нена и по-
сред-ствена по определение. Всич-
ко в нея се нивелира до нивото на 
най-низшите, най-слабите и нищож-
ните – такава е ентропията на чо-
вешкия дух. Необикновеното, яркото, 

възвишеното са подозрителни, те се 

отхвърлят като несъответстващи 

на стандарта. Напротив, нищожно-

то и посредственото не са опасни, 

те не застрашават еднаквостта и 

равността на екземплярите-инди-
види, мравешката хомогенност на 
масата. Колективното е глупаво по 
определение, умът на масите е сла-
боумие, вкусовете им са блудкави, 

елементарни и пошли. Да слезеш до 

нивото на масата е оскърбление за 

духа. Обида за възвишения човек е 

онова, което „То” му предлага – да 

се откаже от уникалността на своя 

лик, своя дух, своя дар в името на 

стадото и неговата пошла нищож-

ност.

Жаждата да се върнеш назад по 

стълбицата на битието, да се сто-

пиш в стадото е жажда за завръщане 

в природното, в стихиите на рода. По 

същество това е копнеж да се спа-

сиш от бремето на разума, бремето 

на човека. Човешкият лик и неговото 

богоподобие, тази безкрайно висо-

ка битийна задача, възложена ни от 

Бога, се оказват непосилни за слабия 

и посредствения. Да, чрез тялото и 

законите на рода, размножаването 

и кръвта ние сме част от природния 

свят. Като всички живи същества на 

тази земя и ние сме тленна материя, 

смъртна плът. Заедно с птиците, ри-

бите и зверовете човекът се обръ-

ща в кръговрата на земните стихии, 

ражда се, дава потомство и умира. Но 

той има и нещо повече от птиците, 

рибите и зверовете – искрица разум 

и дух в черепа. Искрица безсмъртие, 

Божият дар за нас.

Сектите са един от ярките примери 
за тази жажда на човека да се отър-
ве от свободата си, личността си, 
от бремето на Аз-а, да се разтвори в 
безличната робска гмеж, да се сто-
пи в нищото. Сектантските учите-
ли използват великолепно този само-
убийствен инстинкт у човека. Защо 
всъщност го правят? И това е една 
от загадките на човешката психо-
логия. Не всички от тях са циници и 
безсъвестни манипулатори. Разбира 
се, не са малко и онези, които използ-
ват човешката глупост само за пе-
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челене на власт и пари. „Най-лесният 
начин да забогатееш е да създадеш 
нова религия”, изповяда навремето 
основателят на сциентологията 
Хъбард. Много от сектите са добре 
нагласени машини за изстискване 
на пари от сектантите. Някои ги 
облагат с „десятък”, който в дейст-
вителност надвишава значително 
десетата част от доходите им; дру-
ги, като харизматичните пастори, 
повтарят до втръсване едно и също 
в проповедите си: „Давай, давай, да-
вай! Господ ще ти върне стократно!” 
Но „стократно” забогатяват един-
ствено самите те.ѝ2* Много секти 
принуждават своите привърженици 
да работят безплатно във ферми, 
мини, заводи – собственост на съ-
ответния „бог”, да му строят дворци 
и дори цели градове – като „Града на 
слънцето” на Висарион. 
И все пак има и такива, които са ис-
крени в безумието си. Мнозина вяр-
ват, че наистина са изпратени от 
Бога при нещастния човешки род. И 
това също е психологическа загадка. 
Как един простосмъртен – чиновник 
или учител, чистач или пенсионер – 
решава изведнъж, че е Господ? Кой му 
пуска тази муха в главата? Защо, как, 
откъде, поради какво? Преди да изма-

2 Един български пастор се хвалеше, че Господ го 
бил „благословил” с много имоти (пожертвани 
от сектантите) и с „жена-манекенка”. В 
бъдеще “Господ” сигурно ще го “благослови” с 
цял харем манекенки...

мят хилядите наивници, те измамват 
самите себе си. Сред хилядите глу-
пци – неговите последователи, „гуру-
то” е в действителност най-големи-
ят глупак. Ето какви странни зверче-

та има в човешкия зоопарк... Но всъщ-

ност фанатикът е дори по-опасен от 

циника. Убеденият в правотата си е 

способен да убеди и другите. Вярва-

щият заразява с вярата си. Обикно-

веният манипулатор може да измами 

стотици, дори хиляди – но милиони се 

повличат след искрено и истерично 

убедените в своята божествена ми-

сия „богове” и „месии”. 

В ръцете на сектантските лъже-

учители са всички методи за мани-

пулация и зомбиране на човешките 

множества, толкова блестящо раз-

работени през последното столетие 

на тоталитарни режими, студени 

войни, идеологическо промиване на 

мозъци и пропагандна обработка на 

милионите. И те ги използват макси-

мално добре. Сектите са майстори в 

обработката на човешкия мозък. Про-

фесор Дворкин ни показва много от 

техните похвати и методи. Но това 
само ги поставя в общия контекст на 
съвремието. Нашата епоха е време 
на всеобщо безличие и тоталитар-
но господство на масите дори в още 
по-голяма степен от диктатурите 
на миналото. И днес човекът иска да 
се отърве от свободата си и да се 
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стопи максимално в колективната 
гмеж – и за това му помагат зомбира-

щата, болезнено натрапчива рекла-

ма, нивелиращата стандартизация 

на човешките същества по света 

в името на жадувания глобалистки 

„просперитет”, медийната пропаган-

да, която го облъчва 24 часа в дено-

нощието. Отново Великият Инквизи-

тор мами човечеството, предлагайки 

му да предаде висшите ценности сре-

щу „земния хляб” и „мравуняка”: „...И да 

се съединят най-накрая всички в един 

безспорен общ и солидарен мравуняк, 

защото потребността от всемирно 

съединение е третото и последно 

терзание на хората...” Мечтата на 

глобализма! Там, във всемирния  „мра-

вуняк”, хората ще намерят най-после 

„хляба” и „просперитета”! Поздрав от 

Великия Инквизитор!...
В тази агресивна, отровна среда на 
вулгарното и пошло безличие на „мра-
вуняка”, на липса на ценности, морал, 
култура, на отровени млади поколе-
ния, на всеобщо усещане за безсмис-
лие и блудкавост на съществуването 
сектите ще се разрастват и ще про-
цъфтяват още повече. Това е чудесно 
време за тях.

Секти ще има винаги. Винаги ще има 
робски души, жадуващи за обезлича-
ване и духовна смърт. Но винаги ще 
има и съпротива на човешкия дух сре-
щу мрака. Винаги някой ще се надига 
срещу поробителите – физически и 
духовни. Златната искрица на разума 
блещука в тъмнината – и няма сила, 
която да я угаси. Нека това ни бъде 
утеха в сгъстяващия се здрач на 
тези тъмни времена. 
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Една зараждаща 
се нова тоталитарна 
идеология

доц. д-р Свилен Тутеков Предговор към 
българското 
издание на 
„Глобалната 
сексуална 
революция: 
унищожаване 
на свободата 
в името на 
свободата“ от 
Габриеле Куби
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Приех предложението да пред-го-
воря книгата на Габриеле Куби 

Глобалната сексуална революция 
като жест на споделяне на общата 
ни християнска отговорност пред 
лицето на една зараждаща се нова 
тоталитарна идеология. Да се пред-
говори е трудна и отговорна задача, 
особено когато трябва да се пише 
предговор за книга, която самата е 
предговор, но (надявам се) не и епи-
лог на християнското говорене за 
тайната на пола и сексуалността, 
звучащо в наше време почти като 
дисидентско. А това говорене е ав-
тентично, само когато е откровено 
и радикално, когато е промислено в 
дълбините на християнската иден-
тичност, когато е глас на непод-
купната християнска съвест. Такъв 
днес е пророческият глас на нем-
ския социолог Габриеле Куби, която 
с неумолима честност и дръзнове-
ние приема посвещението да бъде 
гласът на викащия в пустинята на 
квазилибералната деспотия. Нейна-
та книга Глобалната сексуална ре-
волюция е автентичен „документ” и 
достоверен наратив за „културната 
революция”, която чрез едно ново со-
циално инженерство трябва да на-
ложи идеите на трансджендърната 
идеология. Бих определил книгата 
като пророческо свидетелство на 
една „аскетическа социология”, коя-

то изследва пътя на тази култур-
на революция от освобождаването 
на сексуалността до раждането на 
джендър идеологията и налагането 
й като нов тоталитаризъм. Казвам 
„аскетическа”, защото наред с про-
фесионалния социологически анализ, 
удивителна фактография и неоспори-
ми аргументи, в нея проговаря и една 
особена християнска диакритич-
ност (способност за различаване, 
разсъдителност), която прави въз-
можно промислянето на екзистен-
циалния трус, предизвикан от тази 
революция. Книгата разтърсва не-
предубедения читател с безпощад-
ното знание за съвременния човек и 
за днешното ни общество – знание, 
което много напомня за евангелския 
реализъм, за аскетичната трезвост 
и разсъдителност; това е знание, 
което отива отвъд лицемерието на 
идеологическата преданост и по-
литкоректност. Затова и говоре-
нето на Габриеле Куби не е „опакова-
но” в идеологическо-пропагандните 
лозунги и пароли на доминиращия 
днес дискурс, а е автентично сви-
детелство на християнската иден-
тичност и съвест, в което прозира 
искрена загриженост и отговорност 
към човека. Последната цел на книга-
та е не просто да разкаже за новата 
„културна революция”, а да освободи 
читателя от деспотията на една 
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нова тоталитарна идеология, която 
принася истината за човека в жерт-
ва на илюзията за свобода. 

Първата важна крачка на културна-
та промяна според Габриеле Куби е 
сексуалната революция от 60-те, 
когато идеята за радикална дерегу-
лация и освобождаване на сексуал-
ността води до „унищожаването на 
свободата в името на свободата”. 
Експлозията на „свободната любов” 
обаче е само прелюдия към същин-
ската „културна революция”, която 
радикалният феминизъм – разбира 
се, „в името на прогреса” - ще дове-
де до успешен край чрез създаването 
на новата джендър идеология, която 
по радикален начин деконструира чо-
вешката природа и превръща пола в 
чист социален конструкт. Вдъхно-
вени от постмодерната страст на 
деконструктивизма, идеолозите на 
джендър мейнстрийма с лекота ще 
пренесат сексуалността и пола от 
сферата на сексологията в прос-
транството на психологическото 
преживяване и на социокултурната 
себеидентификация; от природна, би-
ологична и анатомична характерис-
тика, полът ще се превърне просто в 
социокултурна роля или конфигурация 
(което всъщност е смисълът на поня-
тието джендър), напълно независима 
от нейния „природен субстрат”. Така 

постепенно биологичният пол започ-
ва да се мисли като фантазма, като 
нещо въображаемо и флуидно; реал-
ни са само неговите социокултурни 
роли или конфигурации, действителни 
са само конструираните в социалния 
опит „полови идентичности”. Габри-
еле Куби описва профила на тази нова 
трансджендърна идеология, която 
с неоманихейско и неогностическо 
вдъхновение развъплъщава половата 
идентичност на човека и постепен-
но създава една нова антропологична 
ерес – ереста на „безполовия анге-

лизъм”. Тъкмо това схващане за пола 

като социален конструкт - който е 

резултат от абсолютно свободния 

избор и право на всеки – ще се пре-

върне в идеологическата платформа, 

в духа на която активистите и лоби-

стите на ЛГБТ ще оправдават уза-

коняването на т. нар. „трети пол” и 

на все по-новите и нови „трансджен-

дърни идентичности”. С други думи, 
джендър идеологията просто е ре-
шаващата крачка от приемането на 
хомоеротиката за норма към идеята 
за новия трансджендърен човек, на-
пълно освободен от пола, от тялото, 
от природата.

Като всяка идеология, джендър иде-
ологията има за своя последна цел 
да обхване живота в неговата то-
талност и да го подчини на своята 
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постантропологична истина за чо-
века. Габриеле Куби пространно ана-
лизира и прави видими пътищата и 
начините, по които тази идеология 
бива налагана във всички сфери на 
живота посредством подмените в 
езика, идеологическата пропаганда, 
медиите, образованието и разбира 
се, чрез международните политиче-
ски институции и глобалните вла-
стови центрове. Квазилибералната 
керигма за безгранична толерант-
ност и сакрализирането на „право-
то на хомоеротика” са основните 
инструменти, чрез които трансдж-
ендърната идеология променя социо-
културния и антропологичния код на 
постхристиянския човек. Пътят на 
промяната започва с релатизивация-
та на езика и на истината (особено 
на християнската), минава през ин-
ституционализирането и правовото 
регламентиране на избора на полова 
идентичност (а не просто на сек-

суална ориентация), за да завърши с 
тоталитарното налагане на анархо-
автономната свобода от всичко – от 
обществото, от семейството, от 
природата, от тялото, от пола. Оче-
видно опитът на екстремния пост-
модерен либерализъм да наложи пъл-
ната „свобода от…”, води до нов то-
талитаризъм, този път в името на 
свободата от пола, от най-интимно-
то в нашата човешка природа. Като 
доказателство Габриеле Куби показ-
ва как сакрално звучащите поняти-
ята хомофобия, нетолерантност и 
дискриминация са вече не просто иде-
ологически слогани, а могат да бъдат 
и ефективни репресивни механизми, 
чрез които правото на истината 
следва да бъде принесено в жертва на 
правото на „свободен избор” на поло-
ва идентичност. В книгата си тя ни 
предлага експертен социологически 
анализ на тези процеси и тревожни-
ят извод от него е, че т. нар. западни 
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общества (вече постхристиянски) са 
станали резистентни към автентич-
ното християнско говорене за тайна-
та на пола, брака и семейството, за 
християнския опит от тайната на 
живота. А християнското говорене 
и свидетелство е „опасно”, тъкмо за-
щото е свободно от диктатурата на 
релативизма и от идеологическите 
фантазми за „новия” човек; то прос-
то е свободно от лукавството на 
постантропологията. 

Най-горчивите плодове от трансдж-
ендърната пандемия според Габриеле 
Куби са подмените на християнска-
та истина за пола и брака в живота 
на християнските църкви и съблаз-
няването на децата чрез „п(р)осве-
щаването” им в тайните на новата 
идеология. Християнската съвест 
разпознава тези плодове като горчи-

ви, защото (ако използваме езика на 
Евангелието) в първия случай става 
въпрос за обезсоляването на солта, 
а във втория – за съблазняването на 
най-малките. Последните десети-

летия показват систематичния на-

тиск над християнските църкви да 

признаят неприкосновеното право на 

хомоеротика не само в практическия 

живот, но и като институционална 

църковна норма, което е удар срещу 

идентичността на човешката при-

рода и на християнското семейство. 

И в условията на пълзящ тоталита-

ризъм всеки християнски опит за „съ-

протива” бива заклеймяван просто 

като „религиозен фундаментализъм”, 
като екстремен консерватизъм (без 
значение „нов” или „стар”). Но непри-
емането на хомоеротиката и тран-
сджендърната представа за пола 
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като норма е не просто апология на 
традиционни или християнски консер-
вативни ценности, а е в същността 
си отстояване на християнската 
идентичност, на християнската ис-
тина за човека, т. е. на антрополо-
гичната ортодоксия за ценността 
и достойнството на живота. Не по-
малко драматична според Габриеле 
Куби е и ситуацията с възпитанието 
на децата, където брутално прагма-
тизираното сексуално образование 
унищожава всеки свян пред тайната 
на пола, сексуалността и живота, а 
иновацията на джендърното образо-
вание се превръща в прозелитизъм 
и индоктриниране в ценностите на 
„новата религия”. А битката за не-
винността на децата е наистина 
съдбоносна, защото те първи ста-
ват жертва и най-лесно могат да 
бъдат оковани във вериги, макар и с 
цветовете на дъгата. 

Епилогът на Глобалната сексуална 
революция не е просто край на един 
наратив, а е всъщност призив за не-
примиримост на християнската съ-

вест пред новия тоталитаризъм на 
толерантността, пред диктатура-

та на релативизма, пред деспоти-

зма на политкоректността. Габриеле 

Куби приема посвещението да бъде 

такъв непримирим глас и да говори 

честно, смело и убедително – просто 

по християнски – на всеки, който е 

готов да слуша и да види истината 

в очите. Затова горещо препоръчвам 

на читателите да се доверят на ней-

ната ерудиция и социологическа про-
никновеност и да се вслушат в гласа 
на християнската й съвест.
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Габриеле Куби e социоложка, авторка от Германия и меж-
дународна говорителка по темата за глобалната сексуална 
революция и християнската духовност. Завършва социо-
логия в края на 60-те години в Свободния университет в 
Берлин и Констанц, където получава магистърска степен. 
В продължение на двайсет години работи като като писмен 
и устен преводач. Oбръщането ѝ в католическата вяра през 
1997 г. ѝ  отворя очите за опасностите от сексуалната рево-
люция. Първият ѝ  критичен анализ на джендър идеология-
та се появява през 2006 г. Досега е публикувала дванайсет 
книги. До април 2018 г. книгата Глобалната сексуална ре-
волюция – унищожаване на свободата в името на свобо-
дата е публикувана на тринайсет езика. Папа Бенедикт XVI 
я нарича „смел воин против идеологиите, които в крайна 
сметка водят до разрушаването на човека.“ 
www.gabriele-kuby.de

Като социолог наблюдавам 
развитието на нашето 
общество; като майка, съм 
посветена на бъдещето на 
следващото поколение; като 
католичка се опитвам да 
изповядвам вярата си. 

Габриеле Куби
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Хлъзгавият път към 
нов тоталитаризъм
Габриеле Куби

Габриеле Куби e родена през 1943 г. 
в Констанц, в семейството на 
публициста Ерих Куби и скулпторката 
Едит Шумахер. Изучава социология в 
Берлинския свободен университет, 
а по-късно придобива магистърска 
степен в университета в Констанц. 
Работи като социоложка и преводачка. 
Вярваща католичка, майка на три деца. 

Oбръщането º в католическата 
вяра през 1997 г. º отворя очите 
за опасностите от сексуалната 
революция. Първият º критичен анализ 
на джендър идеологията се появява 
през 2006 г. Досега е публикувала 

тринайсет книги. До април 2018 г. книгата Глобалната сексуална 
революция: унищожаване на свободата в името на свободата 
е публикувана на тринайсет езика. Папа Бенедикт XVI я нарича 
„смел воин против идеологиите, които в крайна сметка водят до 
разрушаването на човека“.

нова книга на 
ИК ОМОФОР
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Смятаме, че не сме свободни, (или не 
сме напълно самите себе си), ако не 
следваме единствено собствената 
си воля. Струва ни е, че Бог прегражда 
пътя към нашата свобода. Трябва да 
се освободим от Него, или си мислим 
така: само тогава ще се освободим. 
Това е фундаменталният бунт, който 
минава през историята, и основната 
лъжа, която разрушава нашия живот. 
Когато човек застава срещу Бога, 
той се противопоставя на Неговата 
истина и следователно не е свободен, 
а е отчужден. Ние не сме свободни в 
нашата истина, докато не сме едно 
с Бог.

Папа Бенедикт XVI1

Диалектиката на свободата

Нека да повторим въпроса, поставен 
в началото на тази книга: правилно 
ли е сегашнoто развитие на обще-
ството да се разглежда в контекста 
на тоталитаризма? Когато си пред-
ставите невъобразимите злочести-
ни, причинени от комунистическите 
и националсоциалистическите дик-
татури, и тежкия терор, който по-
тискаше техните граждани, това е 
може би несправедливо и неуважител-
но към стотиците милиони жертви, 
чийто живот бе разбит от адската 

1 Pope Benedict XVI, Maundy Thursday sermon 
(05.04.2012).

машина, задвижена от човека. В края 

на краищата, ние живеем добре! Сво-

бодни сме!

Да, наистина живеем добре. Не виж-

даме бедност по улиците, макар че 

опашките в кухните за бедни продъл-

жават да растат. Но държавната со-

циална мрежа има достатъчно голе-

ми буфери, за да нахрани милионите 

безработни. Не можем да не призна-

ем, че „изгоряха“ цели квартали в Па-

риж, Лондон и Фъргюсън; но пожарите 

бяха загасени бързо. Финансовата 

криза разтърси Европа, но в сърцето 

на Европа кризата като че ли не за-

сегна много хората – цените са все 

още стабилни и доверието на потре-

бителите не е накърнено.

Единственото странно нещо е, че 

все повече хора са тревожни и депре-

сирани, а броят на психичните забо-

лявания и самоубийствата рязко е на-

раснал. Според института „Робърт 

Кох“, над една четвърт от децата и 

тийнейджърите страдат от психич-

ни разстройства и поведенчески про-

блеми. В три от четири семейства 

няма деца, а в половината от остана-

лите има само едно дете. След 2020 

г. ще настъпят огромни демографски 

катаклизми. Но кой се тревожи от 

това? Хапчето и посткоиталният 

контрацептив, абортът по желание 

(платен от медицинската застра-
ховка) – това е демографската поли-
тика на правителството.
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Виждаме какво се случва, когато ико-
номиката се управлява от алчност-
та. Дерегулацията на ограничител-
ните норми на финансовите пазари 
е позволила на безконтролната фи-
нансова олигархия да хвърли в иконо-
мическа разруха цели народи. Дерегу-
лацията на ограничителните норми 
на сексуалността е предпоставка 
за безконтролно сексуално влечение, 
което захвърля хората, семействата 
и цялото общество в психически и 
социален хаос. Бедността и демора-
лизацията са опасна комбинация, коя-
то може да роди тоталитарни форми 
на управление.

Голямото обещание на нашето време 
са свободата и неограниченото сек-
суално удовлетворение като начин 
за постигане на щастие. Правете 
каквото искате, за да имате пове-
че забавление, повече удоволствие, 
повече щастие и благополучие. Вие 
сте независим, автономен и никой 
не може да прегради пътя ви с някак-
ви правила, най-малко пък църквата. 
Бог е мъртъв, а също и дяволът. Вие 
изграждате свой собствен свят, ре-
шавате дали искате да бъдете мъж 
или жена, дали носът ви трябва да е 
крив или прав, вашият бюст – малък 
или голям, и дали да задоволявате сек-
суалните си нужди с мъж или с женa 
или и с двамата. Вие решавате дали 
вашето дете да живее или да умре, 
дали да има сини или кафяви очи. Вие 
решавате дали и кога трябва да полу-

чите смъртоносна инжекция. Всичко, 
което застава на пътя на вашата 
свобода, се деконструира: половата 
идентичност като мъж или жена, мо-
ралът, семейството, църквата, све-

тостта на живота.

Обаче няма нищо, което да покаже, 

че такава необуздана свобода изпъл-

нява обещанието за щастие. Идео-

логията, която обещава на индивида 

безграничната свобода да проектира 

наново себе си и да постигне себеза-

доволяване, го хвърля в непроходима-

та пустош на егоизма, предава го на 

тиранията на неговите необуздани 

инстинкти и превръща онзи, „който в 

себе си, в своята душа е изградил най-

голям и най-значителен тиранин,“ в 

тиранин на собствения си народ. Тази 

диалектика на абсолютната свобода 

вече е била описана от Платон две и 

половина хилядолетия преди нас.

Вътрешната свобода е велико бла-

го, което може да се постигне само 

чрез изучаване на добродетелта, 

и по-специално на непоколебимата 

воля да се прави това, което е до-

бро. Хората се раждат егоисти. В 

тях трябва да бъде култивирана до-

бродетелта. Това изисква житейски 

опит, изпълнен с благосклонно отно-

шение към другите, следване на об-

разци за подражание и напътствие, 
натрупване на знания и самопозна-
ние. Всеки човек трябва да се учи на 
мъдрост, справедливост, храброст 
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и сдържаност през целия си живот. 
Ако това не се случи, той ще насочи 
своите способности към гонитба на 
пари, секс и власт. Тези три фактора 
действат съвкупно и отварят вра-
тите си един към друг. Библията ги 
нарича идоли – фалшиви богове, които 
нямат в запас нищо добро за хората. 
Тези, които им служат, ще експло-
атират другите и ще им пречат да 
преуспеят в живота. Когато няма 
ограничителни норми, предавани чрез 
традицията, примера, авторитета и 
религиозното възпитание, защитено 
от правната система, тогава побеж-
дава най-силният. Онези, които са 
по-съобразителни, по-безмилостни и 
по-брутални, успяват да постигнат 
властови позиции и да поробят слаби-
те, точно както самите те са поро-
бени от собствените си неудържими 
страсти.

Задаващият се тоталитаризъм на 
XXI век излежда по различен начин от 
този на миналия век – той няма мус-
таци, нито войнишки ботуши. Оста-
ва неразпознат, защото хората днес 
успокояват съвестта си, като изо-
бличават престъпленията на своите 
предци, без да виждат, че във всяка 
епоха злото се пpоявява в различна 
форма. Новият тоталитаризъм е гъв-
кав и може да се адаптира към ценно-
стите, които са популярни днес. Той 
дори носи мантията на свободата, 
но стъпка по стъпка унищожава ус-

ловията, необходими за нея. Владее 
умело управлението на новите кому-
никационни и мониторингови техно-

логии и използва техния потенциал 

за тотален контрол. Смесва, oбърква 

и опорочава всяка истина с лъжа и 

всяка лъжа със зрънце истина, така 

че хората вече не могат да различа-

ват истината от измамата, докато 

самата истина стане подозрителна 

и свободите ни вече лесно могат да 

бъдат окастряни. Нахлува неудържим 

поток на обществено мнение, който 

става толкова мощен, че хората вече 

не вярват на собствените си въз-

приятия и са готови да ги заменят с 

идеологии – дори и с такива, за кои-

то със собствените си очи виждат 

и от собственият си опит знаят, че 

са лъжливи, като отричането на би-

нарната структура на човешкото съ-

ществуване.

Сферата на интелектуалната свобо-

да и търсенето на истината са отро-

вени от такава идеология. Реалност-

та е напъхана в идеологическа рамка 

в услуга на властимащи политици, 

които се крият зад привидно добри 

намерения. Целта оправдава всякакви 

средства – всяка лъжа, всяка измама, 

всяка манипулация. Това, което започ-

ва като умишлено фалшифициране, се 
превръща в насилие срещу хората. 
Карл Маркс не е убил никого, докато 
на бюрото си е писал Капиталът. Но 
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в рамките на един век стотици ми-
лиони хора бяха унищожени в името 
на утопия, която не беше нищо друго, 
освен претекст престъпни банди да 
поемат цялата власт.

Марксизмът обеща да облекчи реал-
ните проблеми на работническата 
класа, а женското движение се появи, 
за да даде на жените равни права. И 
двете движения имаха за цел да по-
добрят тежкото положение на маси-
те. Сегашната културна революция 
oбаче протича отгоре надолу. Тя няма 
за цел да подобри положението на го-
лемия потиснат сегмент от населе-
нието, а да трансформира цялото об-
щество в хора с нов облик, съобразен 
с волята на едно незначително мал-
цинство. Докато не се стигнe до нео-

братими промени и доминирането на 
това малцинството не се циментира 
чрез тоталитарните структури на 
властта, трябва да се поддържа иде-
ологическата измама, че се преслед-
ват благородни цели и се обслужват 
интересите на мнозинството.

Днес сякаш няма единна идеология с 
толкова силна мъртва хватка върху 
тълкуването на реалността, каква-
то беше марксизмът. Днес сякаш на 
индивида е дадена пълна свобода да 
интерпретира собственото си съ-
ществуване, своя пол и своите морал-
ни ценности – свобода, която отрича 
необходимото зa съществуването на 
човечеството, и която, както всяка 
идеология, накрая се обръща срещу 
хората.
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Религиозните одежди на 

   неврозата

Юлия Посашко
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Как сме живели без вас, уважаеми психолози?

В ролята си на лектор в курса „Психология за свещеници” (този 
курс водихме заедно с Борис Сергеевич Братус) влизам в зала, 
пълна с черни раса. Множество хора на и над средна възраст ме 
гледат с особения поглед на човек, свикнал да приема изповеди.

Всеки път в такава аудитория говорим едно и също. „Всичко, 
което ни казвате, ни е ясно: „бартерните” отношения с Бога, 
разминаване със себе си, желание постоянно да ви оправдават 
и да ви галят по главата — ние се сблъскваме с това всеки 
ден. Но как преди сто, двеста години вярващите са живели без 
психология?”.

Много правилен въпрос.

Антрополозите и изследователите на историята на религията 
са единодушни: древният свят е бил дълбоко религиозен. Нався-
къде и във всичко. Най-точно от психолозите за това е писал 
Карл Густав Юнг, показвайки, че психиката на човека от мина-
лото е била цялостна благодарение на това, че той е същест-
вувал в две реалности — физическа и метафизична. Земният 
свят, където има смърт, начало и край, където се сблъскват 

Колко неприятни хора срещаме в храма и колко болезнено 
може да е това за тези, които току-що са намерили 
пътя към Църквата. Някъде са те нахокали, на друго 
място свещеникът се е заел с поучения, на трето 
място „благословил” за това, което си поискал… Защо в 
Църквата са толкова властни? (...) Свои мисли споделя 
християнският психолог Наталия Инина, автор на книги, 
сътрудник във Факултета по психология на Московския 
държавен университет, преподавател в Руския 
православен университет.
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доброто и злото, и духовният свят, където всичко е ясно, на-
мира се в цялост и цари хармонична красота. За хората е било 
нормално да възприемат света именно така.

Освен това, за древния чо-
век материалният свят е бил 
вторичен и реален дотолкова, 
доколкото в него е присъст-
вало духовното измерение 
(сравнете с днешния ден – 
всичко е наопаки!). В неговата 
религиозност няма невроза — 
неговата вяра е естествен 
способ за разбиране на бити-
ето.

Но през XVII век започва про-
цес на десакрализация. Настъпва епохата на новия начин за 
разбиране на света – научен, рационален, в който на религиоз-
ността се определя второстепенна роля, а някои даже я нари-
чат продукт на човешкото общество, а не изначална реалност.

Постепенно човекът се превръща в клетка от този динамичен 
процес.

Как човекът престана да чувства себе си

Традициите се рушат, именно тези традиции, които определят 
религиозното съзнание, без да изискват задълбочено осмисля-
не. Като резултат – нямаме традиции, никой никому нищо не 
предава и всяко ново поколение се изправя пред свой собствен, 
индивидуален, уникален избор; като че ли преди него не е имало 
никаква история.

Ние вече не сме способни да съществуваме в две реалности – 
за нас остава само материалният свят. Даже в психологията, 
науката за душата, премахнаха душата, защото е невъзмож-
но да се измери, претегли, пресметне, „затова не заслужава 
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да й обръщаме внимание”. Няма способи и средства, които да 
въздействат върху дълбоките душевни процеси. Все по-често 
отправяме апели към мозъка, към рационалното. Настъпва раз-
двояване на човешката психика.

Какво означава това в ежедневието? Обърнете внимание на 
възпитанието на съвременните деца: в тях тъпчат колкото 
се може повече знания: на три години те са длъжни да говорят 
английски език, на пет – да решават математически задачи, да 
четат стихове, които не разбират. И това е тенденция. Ако 
знаете много – ще бъдете щастливи. Състоянието на душата 
не вълнува никого; видите ли, това са някакви отживелици.

На съвременния свят са нужни хора, които умеят добре да въз-
приемат, преработват, възпроизвеждат информация (макси-
мално близка до текста), да са успешни, конкурентни. Какво 
чувстват, какво ги тревожи, какви са страховете им, желани-
ята? Всичко това остава отвън. Къде отива? Изтласква се.

Ние твърде слабо осъзнаваме собствената си същност, почти 
не чувстваме това, което живее дълбоко у нас. Има рационални 
неща, които разбираме (около 5-10%) и много, които не разбира-
ме – волята, емоциите, афектите, травмите (90-95%). Запла-
тихме за десакрализацията с разрушаването на собствената 
си психика. И когато притежаваме такова разкъсано съзнание, 
ние го пренасяме в която и да е религия.

Свещеникът – „родител” и енориашът – „дете”

С какво често се сблъскваме, когато навлизаме в православ-
ното пространство? „Не стоиш където трябва”; „Не се кръс-
тиш когато трябва.”, „Облечен си неподходящо.”, „Ако говорите 
в храма, ще получите наказание...” и т.н. Има някакви правила и 
рамки, в които сме длъжни да се впишем. Никого не интересува 
дали ги знаем или не. „Ти си дошъл в нашия дом и затова си длъ-
жен да знаеш неговите правила”.

В Църквата има достатъчно хора, които обичат да казват: 
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„Сега ще ви научим. А вие се учете. И не задавайте глупави въ-
проси”. В огромна степен това е свързано с психологията, а не 
с християнската религия.

Спомням си случай, разказван за митрополит Антоний Сурож-
ки. Веднъж на ли-
тургия Владиката 
започнал своята 
проповед така: 
„Сега в храма вле-
зе жена с количка. 
Някой от вас й на-
прави забележка. 
Тя си тръгна и е 
възможно никога 
да не се върне. Аз 
със своята све-
щеническа власт 
заповядвам на 
този, който на-
прави забележ-
ката, до края на 

дните си да се моли за тази жена и детето й”. И се прибрал в 
олтара.

Това е твърдост. Но всички знаем колко мекота, доброта и 
топлота е проявявал владиката към своите духовни чада. Той е 
имал право на тези тежки думи!

В храма има достатъчно материал за анализ от психолозите. 
Ще Ви напомня схемата на транзакционния анализ: у всеки чо-
век има три ипостаси – родител, възрастен, дете. Общуване-
то между хората е възможно по строго зададени линии: роди-
тел –дете, дете – родител, възрастен – възрастен. В каква по-
зиция се намира постоянно свещеникът? В позиция на родител. 
И повечето хора се обръщат към него от ипостаса на дете 
(отче, поемете-вместо мен отговорност): „Отче, благослове-
те! Отче, посъветвайте ме какво да правя? Отче, наляво или 
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надясно?”. Какво ли е постоянно да си „родител” на възрастни 
хора? Непоносимо. А ако свещеникът е властен по природа? Той 
ще повярва, че е призван да решава човешките съдби!

След това детето-енориаш се преражда и казва: „А сега аз ще 
съм родител! Така; кой тук има нужда от поучение? Ще ви нау-
чим”. Действайки по същата схема, той пропуска взаимодейст-
вието възрастен-възрастен. Всичко това остава на ниво пси-
хология, душевното ниво; за духовност не става и дума.

Критериите на невротичната религиозност

В невротичната религиозност не става дума за личността, 
защото личността означава избор, свобода, способност да 
се издържа на неопределеността. Неврозата не е способна на 
това. Човек, отказал се от собствен 
избор, винаги чака помощ отвън, очак-
ва изменения на собствения си живот 
отвън. Мотото му е: „Дайте!”, а не 
„Вземете”.

Огледайте се наоколо и ще видите, че 
много хора идват в църквата с таки-
ва мотиви: „Аз на Тебе, Господи, ще дам 
това, а Ти на мен – ето това.” И ако не 
го получи, у него се появява обида към 
Бога. „Аз толкова се старах, а Той?!”...

Бог се опитва да ни даде да почув-
стваме, че сме простени и любими, а 
ние не желаем. Ние свикнахме да жи-
веем в състояние на тревога, страх, 
напрежение и вече не можем по друг 
начин.

Стилът на неврозата задава характер – или навътре в себе 
си, или обвинения към другите. Това работи както в Църквата, 
така и извън нея. Или „Виновни са близките ми, аз се разкайвам 
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всяка седмица, но нищо не 
се променя, защото те ме 
довършиха”. Или „Нищо не 
се променя, защото аз не 
мога да си простя”.

При невроза човекът 
действа по логиката на 
самооправданието или са-
мообвинението, самонака-
занието или наказанието 
на другите. Там няма най-
важното – другия човек. 
Това е основен критерий. 

Невротичното „дай” не вижда другия човек, както не вижда и 
своята невротична вина. Звучи парадоксално, но не вижда и 
себе си.

При невроза е нарушена оптиката на възприемане и няма сре-
ща с реалността. Вместо нея винаги има някаква картинка, 
страшна, или прекрасна, но нереална. Всичко е „твърде” – твър-
де черно, твърде бяло, ярко червено.

Психологическите проблеми на вярващия по същество са същи-
те като при невярващия, но е възможна и религиозна подплънка. 
„Как да обичам себе си – това е грях?”, „Как да искам нещо от 
другите, мога да ги обидя?”. Възникват и реверанси към сми-
рението, но винаги не на място и не по същество. Такива хора 
използват измъкнати от контекста религиозни идеи за своите 
невротични цели, без дори да разбират, че го правят.

Задачата тук може да е преход от инфантилна религиозност 
(наказващ Бог, страх от наказание) към религиозност на въз-
растен (Бог е Отец и Събеседник), поемане на отговорност, 
преодоляване на невротичното чувство за вина, страха от на-
казание, поразяващо, а не изцеляващо душата. Ако има невро-
тичен страх, то няма да има религиозен страх. Първият ще 
потъпче втория. Отчаяното „Бог не ми прощава” може да оз-
начава само едно: самият човек не прощава. Мислите: „Господ 
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ме наказва” и „Всичко лошо е от мен” преминават като червена 
нишка през живота на невротика. Една моя клиентка си счупи 
ръката и смяташе, че сама си е виновна, защото е „предизвика-
ла бедата”. Нужно е до такъв човек винаги да има друг, който 
да каже: „Не. Ти просто си счупи ръката. Това е“.

За да имаме страх Божий, трябва да сме себе си, да станем 
личности, способни да кажат: „Аз съм, Господи. И аз се страху-
вам, но се страхувам да не Те оскверня със своя грях, страхувам 
се да не изгубя любовта си към Тебе”.

Автоагресия под маската на аскетизма

В невротичната психология има много автоагресия, тоест аг-
ресия, насочена към самия себе си. Когато такъв човек идва в 
Църквата и се сблъсква с понятието за греха, това е краят. 
Неговото вътрешно неприемане на самия себе си получава „ре-
лигиозно оправдание”. Той ще се занимава с безкрайно самона-
казание и самокритика, смятайки, че това е пътят към правед-
ността.

Ще Ви разкажа случай от моята практика. Веднъж дойде 
един много потиснат човек: от една страна се чувстваше 
желание за реализация, но 
от друга – комплексираност 
и неувереност в себе си. 
Типичен пример за автоа-
гресия. В своите аскетични 
практики той беше стиг-
нал до крайности: посте-
ше по начин, невъзможен за 
съвременния човек, молеше 
се през цялото си свободно 
време – по три акатиста на 
ден, канони, четене на Ста-
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рия Завет. Свещеникът го поощряваше, без да разбира, че този 
енориаш е ревностен не от страх Божий, а заради насочена към 
себе си агресия, „за да не ми изглежда животът приказка”. (По-
късно поговорих с този свещеник и той благослови своето чадо 
да чете само сутрешните и вечерни правила и да пости като 
всички).

Както казваше мой познат свещеник: „Защо в нашето съзнание 
грехът потъпка любовта?”. Докато човек не си изясни собствено-
то си психологическо състояние, е много сложно да търси път към 
духовността.

Трябва да знаем кои сме

Възрастният, зрял човек реагира по следния начин на неприятно-
стите: „Да, сложно е… Сега малко ще се пострахувам, но и ще за-
почна да мислия как да се справя”. И действа. Да, получава цицини, 
но и навици, опит, мъдрост. Не е страшно да паднеш за пети път... 
изправянето е значително по-лесно.

Невротикът казва: „О, Боже! Край… Не, само не това!”. Той обръща 
гръб на реалността, която му се струва нетърпима. Оправдава се, 

рационализира, отблъсква, защи-
тава се, единствено не действа.

Често неврозата ни подтиква 
към израстване. Страдаме и ис-
каме да излезем от кризата. Нес-
лучайно велики психолози като 
Ерих Фром и Виктор Франкъл 
са смятали, че е по-добре да си 
невротик, отколкото адаптант, 
който просто се е слял с тълпа-
та и играе по правилата – този 
човек просто не съществува. 
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Невротикът, добър или лош се бори за своето Аз.

Израстването се случва чрез преодоляване; това е борба. Пом-
ните ли „Легендата за Великия инквизитор” на Достоевски? 
Когато инквизиторът казва на Христос: „Защо пак си дошъл? 
На хората не е нужна твоята свобода, те ни я дадоха. Остави 
ги да си отидат без да се родят”. Неврозата е борба да се ро-
диш; а адаптацията е съгласие да не бъдеш. Човекът, преодо-
лял неврозата, не започва да живее по-лесно. Живее по-сложно, 
но по-интересно и по-богато. Слънцето свети и творческият 
живот кипи. Дълбоката личностна вяра става възможна. В нея 
изгарят страховете и непоносимото се оказва посилно и въз-
можно.

Превод от руски: презвитера Жанета Дилкова-Дановска

Източник: Matrony.ru



70 71

Свeщената тишина 
на Троицата Архимандрит Сава (Мажуко)
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Трима на масата. В центъра Ня-
кой в одеждите на Христа – червена 
риза и лазурен плащ. Ако това е Хрис-
тос, защо Неговият лик е така не-
обичаен? Образът на Отца, лика на 
Светия Дух. Чаша. Какво има в нея? 
Какво се случва?

Дом.

Дърво.

Скала.

И Три Чаши, рамкирани от небето.

Икона на жертвената немота.

Образ на удивителното мълчание.

Иконата на Светата Троица не е в 
числото на почитаните икони. Кой е 
чувал за изцеление пред нея? За тъл-
пи поклонници пред творбата на Ан-
дрей Рубльов? Този шедьовър не е за 
всички. Той се открива само на оне-
зи, които са се научили да виждат и 
чуват. Не на светите и на праведни-
те, а на разбитите души, уязвени от 
красотата. На немощните грешници, 
„книжните деца“, които виждат по 
друг начин и се мъчат над смисъла, мъ-
дреците, винаги жадни за истината и 
никога неможещи да я родят, децата 
на Валаам, които имат единствено 
и само отворени очи. Началото на 
двадесети век е озарено от открове-
нието за Троицата: Рубльовата икона 
започва да говори, по-точно намериха 
се хора, способни да я чуят.

Валаам, син Веоров, говори, говори 
мъж с отворени очи, говори оня, кой-
то чува думите Божии, който при-
тежава знание от Всевишния, който 
съзира видението на Всемогъщия; 
пада, но очите му са отворени. (Числ. 
24:15-16).

Всяка икона има своя музика. Тя идва 
някъде от дълбините. Достатъчно е 
да замълчим, да разрешим на образа 
да говори и да сме готови да слушаме. 
И ще стане чудо: ще се разкрие съ-
кровеният живот на образа, иконата 
ще зазвучи и даже ще запее.

Само един образ винаги мълчи, защо-
то художникът е премахнал от него 
всичко, което може да проговори. Тво-
рението говори много и ако дръзнем 
да нарисуваме портрет на Този, Кой-
то Не е Създаден, трябва да сме го-
тови да приемем Неговата оглуши-
телна немота.

Преподобният Андрей Рубльов, скром-
ният инок от Сергиевия манастир, е 
рисувал иконата във възхвала на своя 
наставник, който от най-ранно дет-
ство се е посветил да служи на Све-
тата Троица.

– Как се рисува образа на Троицата?

– Има канон: явяването на ангели-
те при дъба на Мамврийския старец 
Авраам. Това е традиционното изо-
бражение, богато със своя библейски 
символизъм, многофигурно и изобил-
стващо. Ето ги ангелите с жезлите, 

Архимандрит Сава (Мажуко)
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ето го дъба и шатрата, и старицата 
Сарра, и теленцето, което завързват 
отроците на патриарха. Известен 
сюжет! Икона на гостоприемството!

– Нима преподобният Сергий е служил 
на гостоприемството? Той е бил на-
речен на обителта на Светата Трои-
ца – Отца и Сина и Светия Дух – Бог, 
сътворил този свят, спасил, осветил 
и осиновил всичко сътворено. Само 
Самият Бог не е сътворен. Той не е 
част от този свят и който се реши 
да рисува Троица, той трябва да съз-
даде портрета на Твореца, „необре-
менен от творението“.

Преподобният Андрей се е решил. На 
иконата на Троица няма нито Авра-
ам, нито Сарра, нито слуги. Има три 
ангела, поразително приличащи си и 
само след като внимателно се вгле-
даме започваме да ги различаваме.

Удивителна пластичност на фигу-
рите! Трима на масата. С достойн-
ството на старци и с изяществото 
на юноши. В центъра Някой в одежди-
те на Христа – червена риза и лазу-
рен плащ. Ако това е Христос, защо 
Неговият лик е така необичаен? Къде 
са меката брадичка и дългите коси на 
галилейския странник?

Инок Андрей е нарисувал Троицата, 
сътворяваща света. Иконописецът е 
„хванал“ онзи „момент“, когато тлен-
ният свят все още не съществува. 
Тоест няма нищо, освен Бога. Затова 

от иконата искри такова неочаквано 
оглушително мълчание. Няма кой да 
вдига шум. Творението не е влязло в 
битието, то се покои в добитийна 
дрямка. Всеки момент и светът ще 
се появи. Него все още го няма, но 
пред Бога са открити всички пъти-
ща на сътворения космос. Ангелът в 
одеждите на Христа благославя Ча-
шата с главата на жертвеното жи-
вотно – жест, в който е целият Нов 
Завет, всички евангелски истории 
от Рождеството до доброволната 
Кръстна Жертва, Пасха, Възнесение 
и Второто Пришествие. В това бла-
гословение виждаме доброволното 
съгласие на Твореца да раздели Своя 
Живот с живота на тленния свят, 
желание за Въплътяване – необра-
тимо и тайнствено, готовност за 
жертва и смърт.

От двете страни Благославящият 
Ангел е окръжен от приличащи на 
Него фигури. Тяхната изящна гъвка-
вост не е случайна. Защото Чашата 
на масата не е единствена. Двете 
крайни фигури повтарят контура на 
жертвения съсъд. Изведнъж забеляз-
ваме, че централният Ангел не прос-
то благославя Чашата, Той Самият е 
в Чашата и това е втора Чаша, сми-
сълът на която е да свидетелства, че 
и сътворението на света и неговото 
изкупление е дело на Светата Троица. 
Това е велика тайна, чиято дълбочи-
на е немислима, можем да използваме 
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само целебната и утешителна дума 
– Любов.

Образът на Отца – огнена риза, пла-
менеещ царствен порфир! Неговата 
десница благославя, а другите Ангели 
почтително скланят глави пред този 
жест в изящен полупоклон.

Лика на Светия Дух издават одежди-
те на Подателя на Живота – искрящ 
лазур, изумрудена зеленина– цветът 
на неудържимостта на живота и из-
обилното многообразие. Той е Един-
ственият от Тримата, чиято дес-
ница не благославя. Дясната ръка е 
изпъната и ни се струва, че тя се на-
мира случайно на ослепително бялата 
маса. Но вгледайте се и ще видите, 
че белият цвят под десницата на 
Светия Дух повтаря извивката на чо-
вешката ръка. Като че ли някой, кой-
то го няма сред Нетленните, държи 
за ръката Третия Ангел. Това не е слу-
чайно, защото на иконата е оставено 
място за сътвореното. Него го няма, 
но мястото му е подготвено.

Това е най-утешителното нещо на 
тази чудесна икона, което умишлено 
отсъства – човешка ръка в ръката на 
Бога! Там, където трябва да бъде ръ-
ката на човека, все още не навлязъл в 
битието, е оставено място за него в 
неговия размер.

Предвечната човечност на Твореца! 
Предвечната божественост на чове-
ка! Този контур на ръката е оставен 

за мен и за всеки, който ще види Тре-
тата Чаша.

Защото на иконата има още един По-
тир. Неговия релеф очертават кон-
турите на престола на страничните 
Ангели. Отново само контур, защото 
нищо от сътвореното не може да 
бъде на тази икона. Тази чаша, която 
я няма, но която се очаква, е входът 
в живота на Светата Троица за сът-
вореното, място за моята биография, 
още ненаписана, защото не само ръ-
ката на Бога, но и моята ръка пише 
моята история.

На всеки от нас предстои да изпие 
своята чаша и да измине своя жизнен 
път на страдания. Затова не е слу-
чайно още едно празно, незапълнено, 
оставено за нещо място на сама-
та маса, на която седят Ангелите, 
странна вдлъбнатина под Престола, 
която възкресява в паметта думите 
от Апокалипсиса за душите, измъче-
ни за Агнеца, почиващи под жертве-
ника Божий (Откр. 6:9), и за дошлите 
при Агнеца от велика скръб, на които 
е дадено да предстоят пред престо-
ла Божий (Откр. 7:15).

Три Ангела. Три Чаши. И три образа, 
които като че ли израстват от Ан-
гелите:

Дом. Дърво. Скала.

Кой е построил Дома?

Кой е посадил Дървото?
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Кой е изсякъл Скалата?

Нищо от сътвореното няма на тази 
икона. Само образи на истинското, на 
нетленния свят, от векове очакващ 
тези, които са се появили от ръцете 
на Твореца.

Над образа на Отца е Домът. Това е 
обителта на децата Божии, истин-
ската родина, по която въздиша всич-
ко сътворено, място на радостен по-
кой и пълнота на живота, поделен с 
Източника на Живота:

В дома на Отца Ми има много жили-
ща. (Йоан. 14:2).

Образът на Сина разцъфтява като 
дърво – знак на Евхаристията, дърво-
то на живота, дървото на Изцеление-
то:

...и вашият живот е скрит с Христа в 
Бога (Кол. 3:3).

Свети апостол Йоан е видял това 
дърво в центъра на Небесния Йеру-
салим, последната обител, място за 
радост и покой: посред главната му 
улица и от двете страни на реката 
стои дърво на живота, което дава 
дванайсет пъти плодове, като всеки 
месец ражда своя плод; листата на 
дървото служат за изцеление на на-
родите (Откр. 22:2).

Скалата е символ на Църквата, това 
непоколебимо и тайнствено един-
ство, към което е призвано всичко 
сътворено от началото на света. 

Църквата е фундаментът на тленния 
свят. Образът на църковната скала 
се възвисява над фигурата на Све-
тия Дух, в чиято десница е вложена 
ръката на човека. Църквата е откро-
вение за взаимността на тленния и 
нетленния свят, за човечността на 
божествения свят и за богообраз-
ността на човека и човечността на 
Бога, благовестие за онова единство, 
заради което е сътворен и към което 
е призван светът:

За да бъде Бог всичко у всички. (1 Кор. 
15:28).

На престолите седят Ангели. В ръце 
държат царствени жезли. Жезлите и 
престолите са символи на властта 
и силата. Това не е достойнството 
на узурпатора, а на „природния госпо-
дар“, комуто да служи е чест и слава 
за всяко същество.

В една икона виждаме цялата история 
на света. Цялото Евангелие. Всички 
пророци и наставници.

Епифаний Премъдри, създал първото 
житие на преподобния Сергий Радо-
нежки, с една фраза е съумял да пре-
даде това, което е чувствал всеки, 
който е общувал със стареца:

Безмълвна тишина.

Свети Андрей Рубльов е нарисувал 
иконата Троица в чест на своя на-
ставник и е разкрил източника на 
тази тишина – живот в Бога, приоб-
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щаване към живота на Твореца. Тези 
удивителни хора не са ни оставили 
научни трактати, лекции или пропо-
веди. Те са имали друга привилегия: 
те не са говорили за Бога, те са жи-
вели с Бога и в Бога.

Потомци на Валаам, уморени „книжни 
деца“ има твърде много. Те имат зор-
ко око и говорят красиво. Но се боят 
да живеят. Страшно е да впишем 
своята история в контура на Трета-
та Чаша, страшно е да поставим ръ-
ката си в десницата на Третия Ангел.

Остава ни една надежда: Троицата 
Сама да излезе от своите нетленни 
брегове и със страх, но и с утеха да 
четем обещанието:

...ако някой Ме люби, ще спази слово-
то Ми; и Моят Отец ще го възлюби, 
и ще дойдем при него и жилище у него 
ще направим. (Йоан. 14:23).

Превод от руски: 
презвитера Жанета 

Дилкова-Дановска

Източник: Рravmir.ru




